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Bod č. 96/8 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

Bod č. 97/8 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, do funkce vedoucího Hospodářského odboru 
MěÚ Klatovy Mgr. Václava Praise, , . 
    Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 98/8 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. projednala a 

schválila roční účetní uzávěrku za r. 2020 a vzala na vědomí zápis dozorčí rady společnosti.  
   Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

Bod č. 99/8 
1. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy, sjednané ve 

Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 28.06.2018, o 12 měsíců, pro kupujícího  
, , . Nedodržení stanoveného termínu bude 

sankcionováno smluvní pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 
k uzavřené SOBK. 

 

2. a)  Rada města souhlasila s realizací akce „Prodloužení vodovodního řadu – k. ú. Habartice  
  u Obytců“ dle předložené PD, 

 b)  Rada města souhlasila s přijetím daru vodovodního řadu o délce cca 60 bm, uloženého 
 v pozemcích  třetích osob v k. ú. Habartice u Obytců od ,  
  – , 

 c)  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene na vodovodní řad DN 90, uložený 

 v pozemcích  třetích osob, kterými jsou Plzeňský kraj, Škroupova 176/18, p. Plzeň – pp. č. 
 793/2 a 793/35 cca 3 bm řadu, , , .  – pp. č. 793/56 
 cca 12 bm řadu, , , .  – pp. č. 793/55 cca 25 bm 

 řadu a , , .  – pp. č. 793/54 cca 20 bm řadu, vše  
  v k. ú. Habartice u Obytců ve prospěch města Klatovy, bezúplatně, na dobu neurčitou.  
 

3. a)  Rada města souhlasila s realizací akce „Stavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k. ú. 
 Kydliny“ dle předložené projektové dokumentace a s podmínkami  hospodářského odboru. 
b)  Rada města souhlasila s umístěním stavby „Polní cesta C 12 a příkopu OV 4 v k. ú. 

Kydliny“ na obecních pp. č. 897, 698 a 871 v k. ú. Kydliny.  
 

4. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy 
CETIN a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku bez DPH pro akce: 

 a) k. ú. Klatovy –„RVDSL 2025_C_P_KLTV402-KLTV1HR_MET“ (ul. Plzeňská) 
         pp. č. 198/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 4x5 bm sdělovacího vedení,   
        1x sloupkového rozvaděče, 24 bm elektropřípojky a 1x elektroměrového pilíře. 

USNESENÍ č. 8 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 30. března 2021 
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 b) k. ú. Klatovy –„ 16010-060721 0145/21 OC Intercora Klatovy MTS“ (ul. Domažlická) 
         pp. č. pp. č. 4218, 4000/11 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2x14 bm zemního   

sdělovacího vedení (metalický kabel a HDPE trubka v souběhu). 
 

5. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 3822/1 a 3653/2 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu pro akci „STL plynovod a přípojky, Klatovy – č. k. 3822/1, 3653/2, 
3206/6, 3653/4“ v rozsahu cca 52 bm nového plynovodu. 

 

6. Rada města souhlasila s užíváním obecních pp. č. 1386/1, 1410/7, 3537/2, 1386/7, 1397/2, 

1408/1, 3538/2 a stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy a s uzavřením předávacích protokolů na jednotlivé  
etapy (části) bytové výstavby v Cibulkově ulici v rámci akce: „Bytové domy Pod Hůrkou 
Klatovy + parkovací dům“.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 100/8 

1.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 3. etapa“ na obecních pp. č. 3554/1, 3408/1, 4048/3, 
1909/3 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, popř. TSMK. 

  

2.  Rada města rozhodla o revokaci části URM z 07.07.2020 a schválila prodej obecních 2 MT 
v pp. č.  1909/3, 2025/4, 2025/5, 2025/14, 2045/11, 2045/15, 3557/29, 4159/10, 4159/11, 

4159/12, 4159/14, 4159/15 v k. ú. Klatovy společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4 za kupní cenu 5.000,00 Kč bez DPH.  
          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 101/8 
1.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním výkopových povolení na část pokládky 

optické sítě společnosti T-Mobile v roce 2021 v obecních pozemcích dle předložené 
dokumentace, dle podmínek HO, popř. TSMK. 

  

2.  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu  
 T-Mobile Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací v ulicích: 
 -  Karafiátová – pravý chodník z asfaltového povrchu od ul. Mánesova – po čp. 667 (v části  
  v koordinaci s opravou MK), 

  -  Karafiátová – levý chodník ze zámkové dlažby od Milady Horákové po čp. 694 (v části  
  v koordinaci s opravou MK), 

   -  Mánesova – pravý chodník z asfaltového povrchu od Domažlické po Karafiátovou (v části 
  v koordinaci s opravou MK), 

    -  Procházkova – levý chodník z asfaltového povrchu od Gorkého po čp. 488 a levý chodník ze 

 zámkové dlažby a asfaltu od Korálkovy po čp. 108 (v části v koordinaci s opravou povrchu 

 chodníků), 
-  Bezručova - pravý chodník od nábřeží Kpt. Nálepky po Masarykovu ulici a levý chodník od 

čp. 401/III po Masarykovu ulici, oba z asfaltového povrchu, 
-  Wolkerova pravý chodník z asfaltového povrchu od Masarykovy po Koldinovu ulici. 

 

3.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním výkopového povolení na pokládku 
optického kabelu v obecní pp. č. 3516/1 v k. ú. Klatovy – pásu veřejné zeleně mezi vozovkou a 

chodníkem ve Voříškově ulici, v úseku mezi ulicemi Macharova - Podhůrecká. 
       

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 102/8 
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace ze SFŽP na projekt „PP 
Vodovodní přivaděč Točník – Otín“ formou RoPD.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 103/8 
1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 

potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 na akci: „Havárie střešního pláště uhelny kotelny 106/V, 
sídl. Rozvoj, Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 12.04.2021. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akce: „JSDHO Klatovy“, JSDHO Luby“, „JSDHO 
Dehtín“, „JSDHO Střeziměř, „JSDHO Štěpánovice“, „JSDHO Tajanov“, „JSDHO Točník“  

 a „JSDHO Tupadly“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 19.04.2021. 
                                                                                                      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 104/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle 

zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „VDJ Klatovy – elektrolytická 
výroba a dávkování chlornanu sodného". 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy (K&K TECHNOLOGY a.s., 

Klatovy, IČ: 64833186). 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 4.968.276,00 Kč 
bez DPH, 6.011.613,96 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 105/8  
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Víceúčelové hřiště Točník“ 
formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění. 

    

3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek dle přílohy. 
 

4.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu 
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml. 

     

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        
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 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová      

 Ing. Jiří Kučera          

  

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 106/8  

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly  

 (2. etapa)“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 

2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění. 

    

3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek dle přílohy. 
 

4.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek a zpřístupnění jejich obsahu 
zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml. 

     

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová      

 Ing. Jiří Kučera          

  

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 04/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 107/8 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o klatovské pouti v roce 2021 a uložila HO zajistit její 
organizaci v termínu od 08.07. do 11.07.2021. 

2. Rada města schválila znění smlouvy mezi městem Klatovy a p. Vlastimilem Lagronem na 

zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit 114.695 Kč.            
3. Rada města schválila výši poplatku dle vyhlášky č. 4/2019  o místních poplatcích: 
 -  nám. Míru -  občerstvení 100 Kč/m2/den,   
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 -  „Staročeský trh“ (bez ukázky řemeslné výroby) – 100 Kč/m2/den,  

 -  „Staročeský trh“ (s ukázkou řemeslné výroby)  – 50 Kč/m2/den,  

 -  Plánická ulice – 100 Kč/m2/den.  

4.  Rada města schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení. 
  Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 108/8 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu 

rozvoje bydlení na území města Klatov 10. kola nebyla podána žádná žádost a uložila vedoucímu  
HO vypsat v 09/2021 nové kolo výběrového řízení.   
 Zodpovídá: vedoucí HO   

 

Bod č. 109/8 

1. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením 
Klatovy v r. 2021 ve výši 24.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

 

2. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby 
s postižením Přeštice v r. 2021 ve výši 3.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

 Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 110/8 

Rada města doporučila ZM doplnit jednací řád zastupitelstva města o možnost přenášet jednání ZM 
on-line na internet. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 111/8 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 215 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s pí , , , na dobu neurčitou, pod 
podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 112/8 

1. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV 

pí . . , roční nájemné ve výši 18.732 Kč.  
2. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV 

pí , roční nájemné ve výši 21.060 Kč.  
3. Rada města schválila podnájem kadeřnictví na adrese Klatovy, Krameriova 139/I, jehož 

nájemcem je , . 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 113/8 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. podání žádosti o dotaci 

v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 

s epidemií COVID_19 (program podpory C). Dotační řízení je vyhlášeno v návaznosti na 
přijaté usnesení vlády České republiky č. 275 ze dne 8. 3. 2021 a na zákon č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.  Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. podání žádosti o dotaci 
v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a 
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výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních 
služeb (program podpory E). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na přijaté 
usnesení vlády České republiky č. 275 ze dne 8. 3. 2021, dále pak na § 104, odst. 3, písm. c) 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na zákon  

 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.  Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro 
zařízení: 
Domov pro seniory Klatovy: 

 věcný dar - 2000 ks třívrstvých ústenek v celkové hodnotě 30 250 Kč vč. DPH,    

 dárce:  

 Domov pro seniory Újezdec: 
věcný dar - 2000 ks třívrstvých ústenek v celkové hodnotě 30 250 Kč vč. DPH,    
dárce:  

věcný dar – čtyřkolové skládací chodítko v hodnotě 9 890 Kč včetně DPH,    
dárce:  

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 114/8 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(uživatel) a společností VITA software, s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelkou RNDr. Ivanou 
Havlíkovou (poskytovatel).  

Předmět dodatku: změna přílohy „SPECIFIKACE“ – poř. č. 51. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „SoVB IV-12-0011175/VB/05“ – poř. č. 52. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. Praha, zastoupenou 
Jaroslavem Černým (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „RVDSL2025_C_P_KLTV402-KLTV1HR_MET“ – poř. č. 53. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. Praha, zastoupenou Petrem 
Beranem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „16010-0607210145/21  OC  Intercora Klatovy_MTS“ – poř. č. 54. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002992103 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Státním pozemkovým 
úřadem Praha, zastoupeným ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj Ing. Jiřím 
Papežem (převádějící). 
Předmět smlouvy: pp. č. 734/29 a 735/3 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 55.  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/6/2019/Čer z 30.04.2019 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o., zastoupenou  
Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D. (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 4.2. Smlouvy o dílo – poř. č. 56. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Správou železnic, 

státní organizací Praha, zastoupenou ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Radkem Makovcem 
(budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou 
Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: odvodnění v rámci akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 57. 
 

Bod č. 115/8 

Rada města schválila spolku Cyklo klub Klatovy z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
20.000 Kč na závody české ligy BMX konané 26. – 27.06.2021. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 116/8 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

  

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

    

 

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 


