USNESENÍ č. 4
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. února 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 76/4
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 77/4
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 2596/2 o výměře 138
m2 v k. ú. Klatovy za cenu 540,00 Kč/m2 tj. celkem 74.520,00 Kč + DPH XXXXXX,
Masarykova XX, p. Klatovy.
2.

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 688 o výměře 75 m2 v k. ú. Kydliny za
cenu smluvní 130,00 Kč/m2, celkem 9.750,00 Kč do majetku města od XXXXXX,
Kydliny XX, 339 01 Klatovy.

3.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasila se zásahem do tzv. chráněné komunikace na pp. č. 395/1, popř.
422/1 v k. ú. Klatovy – křižovatky ulici Aretinova a Vrbova v rámci akce: „Klatovy, TS
Sokolovna - TS Sodovkárna – KABEL VN“, s podmínkami hospodářského odboru
z 21.03.2017 a 04.12.2017.

4.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací v pp. č. 4016, 4028/25 v k. ú.
Klatovy v souvislosti s realizací akce „IV-12-0012336, Klatovy, K Letišti 573 – TS, NN“
v termínu od 15.03.2018 do 31.03.2018 za vhodných klimatických podmínek, které
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.

5.

Rada města rozhodla o pronájmu částí pp. č. 1260/1 a 1261 v k. ú. Klatovy o celkové
výměře 800 m2 za cenu 1.119,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou do 30.04.2026 XXXXX,
Pod Hůrkou XX, 339 01 Klatovy.

6.

Rada města neschválila pronájem části pp. č. 698/17 v k. ú. Klatovy o výměře 20 m2 za
cenu 2.000,00 Kč/rok + DPH v platné výši + inflace na dobu neurčitou XXXXX,
Sobětice XX, 339 01 Klatovy.

7.

a/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků pp. č. 709/11 a stp. č. 398 o celkové výměře
625 m2 v k. ú. Luby JUDr. XXXXX, Jiráskova XX, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.
b/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku pp. č. 709/12 o výměře 449 m2 v k. ú. Luby
XXXXX, Plzeňská XX, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.

8.

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve
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vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
a/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, p. č. 1997/17 - kNN“
pp. č. 1997/2, 1998/8 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 161 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 32.200,00 Kč + DPH v platné výši)
b/ k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 113/1 - NN“
pp. č. 129/1, 706/1, 762, 120/2, 113/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
159 bm zemního vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 31.800,00 Kč + DPH
v platné výši)
c/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Dragounská, parc. č. 422/10 - NN“
pp. č. 3456/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 1 bm zemního vedení NN
(dle současně platného ceníku za 1.000,00 Kč + DPH v platné výši)
d/ k. ú. Klatovy – „Klatovy, Mánesova, parc. č. 954/20 - NN“
pp. č. 954/20 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 6 bm zemního vedení
NN a umístění 1 ks pilíře (dle současně platného ceníku za 2.900,00 Kč + DPH v platné
výši)
9.

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve
prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 185/1, 3405/12 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a
oprav NTL plynovodní přípojky pro akci „Klatovy, NTL plynovodní přípojka Klimeš“
v rozsahu 13 bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu ve výši 2.600,00 Kč + DPH
v platné výši.

10. a/ Rada města souhlasila s realizací akce „Luby, KT, parc. č. 757/16 - NN“ a souhlasila
s umístěním kabelového vedení NN kabelu v pp. č. 709/19, 813/1, 80/2, 757/3, 782/16
a umístění pojistkových skříní na pp. č. 870/1, 782/10, 761/7, 781/13 v k. ú. Luby dle
předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – komunikace na pp. č. 757/3, 80/2, 813/1, 870/1,
782/10 v k. ú. Luby za účelem uložení kabelu NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecních pp. č. 198/1, 3405/3, 3407/11, 3407/3 v k. ú.
Klatovy společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Koldinova 672, Klatovy II
z důvodu oprav na vodovodu, v termínu od 12.03.2018 do 30.03.2018 za vhodných
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.
12. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecní pp. č. 3913 v k. ú. Klatovy společnosti
GARDENLINE s. r. o., Litoměřice z důvodu přeložky veřejného osvětlení a napojení 2 ks
uličních vpustí na veřejnou kanalizaci v termínu od 20.02.2018 do 12.03.2018 za vhodných
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 78/4
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/29/2017/Kč
z 28.07.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Gardenline s.r.o. na akci
„Vrchlického sady – obnova historického parku“. Předmětem dodatku je úprava dílčího
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termínu plnění a změna ceny díla.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 79/4
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zakázky „Oprava střechy hangáru – letiště Chaloupky“ firmě Alfastav spol. s r.o.,
IČ 18236651.
Rada města uložila ORM uzavřít s firmou Alfastav spol. s r.o., IČ: 18236651 smlouvu o
dílo na zajištění realizace akce „Oprava střechy hangáru – letiště Chaloupky“ za cenu
764.107,00 Kč bez DPH, 924.570,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 80/4
1. Rada města vzala na vědomí informace o možnostech výběru provozovatele MHD
v Klatovech od 01.01.2020.
2.

2.

Rada města rozhodla o uzavření smlouvy s firmou B&C Dopravní systémy s.r.o.,
Husova 517, 411 17 Libochovice, IČ 28699572 na služby spojené s kompletní administrací
nadlimitní veřejné zakázky na služby “Výběr provozovatele MHD v Klatovech“ za cenu
120.000,00 Kč bez DPH, 145.200,00 Kč vč. DPH.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Výběr provozovatele MHD v Klatovech
– poradenské služby“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 150.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 81/4
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 7. výzvy MAS Pošumaví
na akci „Tupadly – chodník u silnice III/18515“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu
do 28.02.2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
3.

Bod č. 82/4
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce chodníků na
náměstí Míru v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s.,
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
5.569.911,16 Kč bez DPH, 6.739.592,50 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 83/4
Rada města rozhodla o zamítnutí žádosti společnosti Lesní stavby, s.r.o. o snížení smluvní
pokuty za porušení ujednání ze Smlouvy o dílo č. ORM/31/2016/Sl z 14.08.2017 (neschválený
poddodavatel) na akci „COH Klatovy – stavební úpravy čp. 782/III.“
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 84/4
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zakázky „Zpracování změny ÚP č. 1“ firmě AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,
IČ 25086073.
2.

Rada města uložila ORM uzavřít s firmou AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,
IČ 25086073 smlouvu o dílo na zajištění realizace akce „Zpracování změny ÚP č. 1“
za cenu 384.280,00 Kč bez DPH, 464.978,80 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 85/4
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 4. část“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům 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, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:15 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I., 1. NP, zasedací místnost č. dv. 9.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
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přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 86/4
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech 2018, 5. část“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům 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, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:30 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I, 1. NP, zasedací místnost č. dv. 9.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 87/4
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy,
Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
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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, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 11:00 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 15:00 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 88/4
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy,
Niederleho ulice – výměna vodovodu a kanalizace“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
3.

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, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
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4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 10:45 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.

5. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 14:45 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6. Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 89/4
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, ulice
Dobrovského, Jiráskova a Plánická – opravy na vodovodu a kanalizaci“ formou zveřejnění
na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy
zájemcům 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, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 12.03.2018 od 11:15 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
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5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Petr Kodeš
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 14.03.2018 od 15:15 h jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM 20.03.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 90/4
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.02.2018.
Bod č. 91/4
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. HO-INV/01/2017, 18004-01
z 12.10.2017, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci
„Tupadly-chodník u silnice III/18515“.
Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů.
2.

Rada města uložila HO zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 92/4
1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace pro r. 2018 ve složení:
předseda: Mgr. Rudolf Salvetr,
členové: Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Ing. Jaroslav Nejdl,
Danuše Auermüllerová, Bc. Vlasta Komaňská, Mgr. Miroslav Karnet.
2.

Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise 07.03.2018.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 93/4
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 12.02.2018 a přijata tyto závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, Plánická
XX s pí XXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Palackého
XX s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého
XX s p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
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schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho XX s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 1. 6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX s p. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Suvorovova XX s XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 9. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Divadelní
XX s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX s pí XXXXXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužné částky,
k bodu 1. 11. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX - Klatovy, Plánická XXX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XX,
XXXXX – Klatovy, Vrbova XX,
XXXXX – Klatovy, nám. Míru XX,
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní XX, na dobu určitou 1 rok:
ubyt. jednotka č. 28 – XXXXX,
ubyt. jednotky č. 12 – XXXXX,
ubyt. jednotka č. 23 – XXXXX,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 25, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 15, na adrese
Klatovy, Zahradní XX, s p. XXXXXXXX a pí. XXXXXXXXXX na dobu
určitou 3 měsíců,
k bodu 3. 1. neschválila přistoupení pí XXXXXXXXXX k nájemní smlouvě na byt č. 7,
Za Beránkem XXX, Klatovy, nájemce pí XXXXXXXX,
k bodu 4. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+KK s příslušenstvím,
Klatovy, Plánická XX, s pí XXXXXXX bytem Pod Hůrkou XXXX,
Klatovy, na dobu určitou 1 rok,
k bodu 4. 2. a/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Niederleho XXX s pí XXXXXX, bytem Měchurova
XX, Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce,
b/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+1 se společnou koupelnou
s bytem č. 9, Klatovy, Niederleho XXX s pí XXXXXXX, bytem Janovice nad
Úhlavou XX, na dobu určitou 3 měsíce.
c/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, 1+1 se společnou koupelnou
s bytem č. 8, Klatovy, Niederleho XXXX s p. XXXXXX, bytem nám. Míru
XX, Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce.
k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+KK s příslušenstvím,
bezbariérový, Klatovy, Plánická XXXX s p. XXXXXXXXXXXXX, bytem
Podhůrecká XXX, Klatovy, na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 5.
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k bodu 5. 1.

k bodu 6. 1.
k bodu B.
k bodu C.

a/ vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 6, I. kat, 1+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická XX a garážovému stání ozn.
č. G 16 na adrese Klatovy, Plánická XX,
b/ schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6, I. kat, 1+kk s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Plánická XXX s Mgr. XXXXXXXXX, trvale bytem
Nevolice XX, 344 01 Domažlice, s platností od 1. 4. 2018 na dobu určitou
1rok s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy,
c/ schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G16, na adrese
Klatovy, Plánická XXX s Mgr. XXXXXXXXXX, trvale bytem Nevolice
čp. XX, 344 01 Domažlice, s platností od 1. 4. 2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy,
schválila podnájem bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická XX pro
p. XXXXXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019,
schválila ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Klatovy XX
s pí XXXXX, bytem Klatovy, Koldinova XX, ke dni 30. 4. 2018,
schválila záměr pronajmout nebytové prostory na adrese
Klatovy, Plánická 3/I,
Klatovy, Vídeňská 6/IV,
Klatovy, Tyršova 241/IV.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 94/4
Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy pro rok 2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 95/4
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání o poskytnutí dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje na projekt „Hrajeme si (nejen) s papírem 2018“ do titulu „Podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“, případné přijetí dotace a její
vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 96/4
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na pokrytí
nákladů spojených s organizací sympozia „Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků“
a konference „Barokní jezuitské Klatovy 2018“.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 97/4
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o využití systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) TBG Klatovy s.r.o.,
zastoupena Ing. Romanem Pánkem a Ing. Jiřím Žihlou (původce odpadu).
Předmět smlouvy: systém komunálního odpadu – poř. č. 17.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a XXXXX, Za Beránkem XX, Klatovy II (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru,Václavská ul. XX, Klatovy I – poř. č. 18.
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Smlouva o uměleckém vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Věrou Kestřánkovou – dechová kapela
CHODOVARKA (umělec).
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Dny evropského dědictví – poř. č. 19.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou Jižani, Č. Budějovice, zastoupená manažerem
Mgr. Milanem Baštou (kapela).
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Zahájení turistické sezóny – poř. č. 20.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí v Klatovech,
zastoupenou Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změna čl. II, čl. V, odst. 1, Smlouvy – poř. č. 21.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a MgA. Václavem Štochlem, Třemošná (zhotovitel).
Předmět plnění: opravy hrobu s litinovým krucifixem - kaple sv. Michaela – poř. č. 22.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (smluvní strany).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská, par.c č. 422/10 – NN“ – poř. č. 23.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (smluvní strany).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Mánesova, parc.č. 954/20 – NN“ – poř. č. 24.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena společností MV Projekt
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, p.č. 1997/17 – kNN – poř. č. 25.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností MV Projekt
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Točník, KT, parc. č. 113/1 – NN – poř. č. 26.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy IV, K Čínovu, p.č. 3179/128 – kNN – poř. č. 27.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
JH projekt s.r.o., Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy. Plánická, 3034/1, Ferus-kNN – poř. č. 28.
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou
JH projekt s.r.o., Klatovy, zastoupena jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Střeziměř, KT, Střeziměř 18-kann – poř. č. 29.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices,
s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou Puhlovskou (oprávněný) a Petrem Klimešem,
Klatovy, Komenského 5 (investor).
Předmět smlouvy: akce „ Klatovy NTL plynovodní přípojka Klimeš, číslo stavby: 9900092266“
– poř. č. 30.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
zastoupená společností ARANEA NETWORK a.s., zastoupenou Terezou Domorázkovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: akce 16010-035136 048_2015_P_KT_BD K Činovu_16 BJ_MET – poř.
č. 31.
Smlouva o ubytování č. U01/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. MILTOM
servis s.r.o., zastoupená jednatelem Milošem Tomanem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 32.
Smlouva o ubytování č. U02/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. Aspesy
CZ, s.r.o., zastoupená jednatelem Vadymem Formanyukem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 33.
Smlouva o ubytování č. U03/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. MIFROST
s.r.o., zastoupená jednatelem Miroslavem Oláhem (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy.
Smlouva o ubytování č. U04/2018 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (ubytovatel) a spol. JAJA spol.
s r.o., zastoupená jednatelkou Janou Jamborovou (objednatel).
Předmět smlouvy: přechodné ubytování v ubytovacím zařízení Nerudova 721/III, Klatovy – poř.
č. 35.
Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha,
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změny v rozsahu pojistného krytí s účinností od 01.01.2018 – poř. č. 36.

12

Smlouva o užití archiválie ÚAZK mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Zeměměřický úřad, zastoupen
vedoucí obchodního oddělení Ing. Renatou Novákovou (úřad).
Předmět smlouvy: práva užít data ve formě digitálního produktu – poř. č. 37.
Smlouva č. ORM/8/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a MgA. Ing. arch. Michalem Fišerem, Praha (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.1 Klatovy – Hradební
okruh, ÚS.6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí – poř. č. 38.
Smlouva č. ORM/9/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Praha
(žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.3 – Plánické
předměstí – poř. č. 39.
Smlouva č. ORM/10/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností OMGEVING cvba, zastoupená Petrem
Swyngedauwem (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.6 sever Klatovy –
lokalita Nádražní, Domažlická – poř. č. 40.
Smlouva č. ORM/11/2018/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Bíza Hilský Táborský Architekti s.r.o.,
zastoupena Ing. arch. MgA. Jiřím Bízou (žadatel).
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování zakázky: ÚS.24 Klatovy – údolí
Drnového potoka – poř. č. 41.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem(pronajímatel) a W & P EURONOVA s.r.o., Plzeň, zastoupená jednatelem Radkem
Novákem (nájemce).
Předmět smlouvy: 3 ks reklamních panelů – poř. č. 42.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Gardenline s.r.o. Litoměřice, zastoupena Ing. Lukášem
Krulichem a jednatelem společnosti Ing. Milošem Náprstkem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna bodů 4. 2. a 5. 1. Smlouvy – poř. 43.
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem(příkazce) a B&C Dopravní systémy s.r.o. Libochovice, zastoupena jednatelkou
Ing. Ivou Novotnou (příkazník).
Předmět smlouvy: zpracování podkladů VZ – poř. č. 44.
Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: stavba v lokalitě Na Bělidle 363, Klatovy – poř. č. 45.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: Luby, parc. č. 874/5 – poř. č. 46.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: Luby, parc. č. 807/4 – poř. č. 47.

Bod č. 98/4
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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