USNESENÍ č. 10
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. května 2018

109ala

Pozn.: Zve ejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení p imě enosti rozsahu
zve ejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů

Bod č. 201/10
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 202/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na podle
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Výběr pojistitele na
pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění města Klatovy“ formou zve ejnění na
profilu zadavatele, na ú ední desce a internetových stránkách.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.
3.

Rada města schválila text výzvy a zadávací dokumentace dle p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 22.05.2018
od 10:00 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 K íž
Ing. Ji í 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
Ing. Hana Chalupová
Pavla Šťastná
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 30.05.2018
od 14:15 h jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města pově ila firmu Pojišťovací maklé ství INPOL a.s., Praha poradenstvím ve věci
výběru pojistitele města Klatovy.

7.

Rada města uložila ORM p edložit RM 12.06.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 203/10
1. Rada města o prodeji části obecního pozemku č. 3561/5 v k. ú. Klatovy nerozhodla a uložila
ORM prově it podnikatelský záměr vlastníků protilehlých pozemků č. 1967/7 a 1967/20.
2.

Rada města vzala na vědomí nové informace a doporučila ZM revokovat usnesení
z 07.11.2017 a schválit prodej části pp. č. 37/15 o výmě e cca 21 m2 v k. ú. Luby za cenu
obvyklou 300,00 Kč/m2, celkem cca 6.300,00 Kč,
.
a
, Za
Beránkem
, 339 01 Klatovy.

3.

Rada města schválila úhradu všech nákladů spojených se směnou pozemků pp. č. 400
a části pp. č. 527 o celkové výmě e 1 160 m2 za část pp. č. 521 o výmě e 1 160 m2 v k. ú.
Sobětice u Klatov.

4.

Rada města udělila povolení k vyhrazení dalšího 1 parkovacího místa pro parkování vozidel
společnosti SILNICE Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy na pp. č. 3409/9 –
parkoviště v ulici Podbranská v k. ú. Klatovy od 01.04.2018 do 31.03.2022.

5.

a/ Rada města schválila realizaci akce „Točník KT parc. č. 228, 229 - NN“ a souhlasila
s umístěním kabelového vedení NN kabelu v pp. č. 707/15, 707/16 v k. ú. Točník dle
p edložené dokumentace, s podmínkami HO.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města
k zásahu do chráněné komunikace – chodníku na pp. č. 707/15 v k. ú. Točník za účelem
uložení kabelu NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
c/ Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 707/15, 707/16
v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Točník KT, parc.
č. 228, 229 - NN“ v rozsahu cca 3 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu
určenou p i uzavírání vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za
1.000,00 Kč + DPH v platné výši).

6.

a/ Rada města schválila realizaci akce „hydroizolace pro dům 242/IV., Klatovy“ v pp.
č. 3409/34.
b/ Rada města schválila udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů k zásahu do
chráněné komunikace – chodníku na pp. č. 3409/34 v k. ú. Klatovy za účelem umístění
hydroizolace pro dům čp. 242/IV.
c/ Rada města uložila HO zahájit správní ízení se zhotovitelem (zásah do chráněné
komunikace p ed udělením výjimky).

7.

Rada města schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouvě o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 755/2, 756/1,
736/30, 3470, 736/32, 736/38 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění,
p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a 1x
pojistkové sk íně pro akci „Klatovy, Za Tratí 752 – TS, NN“ v rozsahu cca 188 bm zemního
vedení NN a umístění 1x pojistkové sk íně za jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání
vlastní smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku +
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DPH v platné výši (dle současně platného ceníku za cca 38.100,00 Kč + DPH v platné
výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 204/10
Rada města uložila ORM p edložit komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ k projednání
návrh na změnu územního plánu v lokalitě Chaloupky na pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 205/10
1. Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 250.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Program stabilizace a obnova venkova PK 2018 – Projekty obcí“ k projektu
s názvem „Oprava fasády budovy č. p. 14, Tajanov“.
2.

Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 289.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2018“ k projektu s názvem
„Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše čp. 1/IV – oprava oken“.

3.

Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2018“ k projektu s názvem
„Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I – restaurování lustrů“ a doporučila ZM schválit
za azení akce do rozpočtu města s částkou 260.000,00 Kč.

4.

Rada města schválila p ijetí účelové dotace ve výši 40.143,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Ochrana p írody 2018“ k projektu s názvem „Ošet ení památného stromu –
K ištínský klen“ a doporučila ZM schválit za azení akce do rozpočtu města s částkou
50.000,00 Kč.

Rada města schválila p ijetí účelové dotace ve výši 1.260.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK 2018“ k projektu
s názvem „Technické mapy města Klatov“ a doporučila ZM schválit za azení akce do
rozpočtu města s částkou 1.600.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 206/10
1. Rada města schválila p edložený návrh Dílčí územní studie ÚS.3b – p ístavba tiskárny
DRAGON PRESS a uložila OVÚP zajistit uložení této územní studie do evidence územně
plánovací činnosti.
2. Rada města schválila p ijetí daru zpracované Dílčí územní studie ÚS.3b – Klatovy –
DRAGON PRESS do majetku města od Ing. Michala Kučery a Ing. Jany Kučerové,
Dukelská
, Klatovy, zastoupenými Ing. arch. Richardem Pavlíkem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 207/10
Rada města schválila p ijetí účelové investiční dotace na projekt s názvem „Zvýšení
atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy“ dle návrhu Dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
5.

Bod č. 208/10
1. Rada města rozhodla o uzav ení dodatků č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/12/20187/Ko ze
dne 18.04.2018, uzav ená s firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň na akci „Vodovod
a kanalizace Klatovy - Točník“ o změně poddodavatelů.
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2.

Rada města uložila ORM uzav ít dodatek č. 1 v p edloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 209/10
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Luby, Pod Výho icí – výměna
vodovodu, dešťová kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – TRANSMIX BETON, s.r.o.,
Dr. Sedláka 903, 339 01 KLATOVY III, IČ: 49790129.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu
3.549.779,35 Kč bez DPH, 4.295.233,02 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 210/10
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího ízení ve ejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ
Klatovy, Čapkova ulice“ vyhlášené 04.04.2018. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě
pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.
2.

Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Stavební
úpravy tělocvičny ZŠ Klatovy, Čapkova ulice“ formou zve ejnění na ú ední desce
a internetu.

3.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 02.05.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.
Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin K íž
Ing. Ji í 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
Ing. Ji í Kučera
Petr Kodeš

4.

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 09.05.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.
5.

Rada města uložila ORM p edložit RM 15.05.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
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p idělení ve ejné zakázky.

Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová

Bod č. 211/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k nadlimitní ve ejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., otev ené ízení na akci „Dodávka SW pro město Klatovy“
formou zve ejnění ve Věstníku VZ, Úst edním věstníku EU, na Profilu zadavatele, ú ední
desce a internetových stránkách.
2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

3.

Rada města schválila text Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace dle p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Ji í Tománek
Ing. Ji í Kučera
Jana Valečková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit jejího zasedání 14.06.2018 v 10:00 h 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 K íž
Ing. Ji í 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
Ing. Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se jejího zasedání 18.06.2018 v 14:00 h
v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM nejpozději 26.06.2018 zprávu hodnotící komise
s návrhem na p idělení ve ejné zakázky.

Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „Modernizace městského informačního
systému MěÚ“ do rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 16.400.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 212/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zve ejnění na profilu
zadavatele, na ú ední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
7.
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2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání ve ejné zakázky, kterým
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za
p edmět plnění.

3.

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
p ílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Ji í Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Ji í Kučera
Bc. Pavla Hilscher
Jana Valečková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 28.05.2018 od 10:00 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 K íž
Ing. Ji í 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
Ing. Ji í Kučera
Petr Kodeš
Ing. Ji ina Adámková
Martin Červený
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se 30.05.2018 od 14:00 h jejího zasedání
v kancelá i vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM p edložit RM 12.06.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 213/10
Rada města schválila:
a/ p ijetí dotace ve výši 30.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Avon pochod Klatovy
2018“,
b/ p ijetí dotace ve výši 70.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Mezinárodní festival
komorní hudby 2018“,
c/ p ijetí dotace ve výši 50.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Restaurování hrobu
s litinovým krucifixem na h bitově v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 214/10
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 23.04.2018
a p ijala následující závěry:
1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše
p íspěvku činí 787 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada města ZM ke
schválení. U chybných žádostí vyzvat žadatele k provedení opravy, v p ípadě, že nebude
v termínu do 14.05.2018 žádost opravena, nebude žadateli dotace poskytnuta.
6.
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2/ žádosti o mimo ádné dotace
a/ František Pojar, žádost o dotaci na zábavné odpoledne „HURÁ PRÁZDNINY“ – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,
b/ Folklorní spolek Šumava Klatovy, žádost o dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených
s ubytováním a stravováním na festivalu v Gruzii – rada města schválila poskytnutí dotace
ve výši 10.000 Kč,
c/ Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy – vnit ně postižení, žádost o dotaci na
divadelní p edstavení, dopravu – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
d/ ČSS, z.s. – sportovně st elecký klub Klatovy, žádost o dotaci na po ádání st eleckých
závodů - rada města poskytnutí dotace neschválila,
e/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, žádost o dotaci na propagaci města na akcích SDH rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
f/ Atletika Klatovy, z.s., žádost o dotaci na po ádání závodů Velká cena města Klatov - rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč,
g/ SRPD p i ZUŠ Klatovy, žádost o dotaci na dopravu na taneční soutěž - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč,
h/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky - rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč,
i/ Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na po ádání závodů neregistrovaných plavců
- rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč,
j/ MgA. Erika Kohoutová, žádost o dotaci na výlep plakátů s programem koncertů (bistro
Vlaštovka) - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč,
k/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů na energie na letním šachovém
festivalu „O pohár města Klatov“ - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
20.000 Kč.
l/ Sportovní klub Nevím, z.s., žádost o dotaci na zajištění účasti v okresní soutěži, po ízení
sport. dresů, míčů, sítě atd. – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč,
m/ Kanoistický klub Klatovy z.s., žádost o dotaci na financování nutných oprav loděnice – rada
města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč.
Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže informovat žadatele a uzav ít s nimi
p íslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 215/10
Rada města vzala na vědomí zápis z komise Zdravého města Klatovy.
Bod č. 216/10
Rada města schválila:
a/ akční plán zlepšování Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech v roce 2018,
b/ hodnotící zprávu Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 2017.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 217/10
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Klatov
pro volební období 2018 – 2022 na 27 členů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 218/10
1. Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového ízení na zakázku „Oprava fasády
Tajanov 14“ - vybraný dodavatel Stanislav Smola, P edslav, za cenu 645.018 Kč + DPH.
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2.

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v č.p. 122/I, Pražská ul., Klatovy,
pí Blance Kloudové, účel využití prodejna masa a uzenin.

3.

Rada města uložila SNK s.r.o. p edložit do 29.05.2018 zprávu doplněnou o finanční
náklady na obě varianty z ízení vnit ní zahrádky k restauraci 3-4/I, Plánická ul., Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 219/10
1. Rada města schválila MěÚSS p ijetí darů pro:
Domov pro seniory Klatovy:
a/ Věcný dar - 4 ks evakuačních k esel v celkové hodnotě 100.000 Kč ,
dárce: Mgr. Pavel Voráč, Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy,
IČO 02720060,
b/ věcný investiční dar - elektrický kotel do kuchyně v hodnotě 185.130 Kč,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO 47675934,
c/ finanční dar v hodnotě 14.870 Kč na kulturní a společenské akce klientů,
dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO 47675934.
Klub seniorů Klatovy:
Finanční dary v celkové hodnotě 22.729 Kč a to na financování kulturních,
společenských a zájmových akcí po ádaných klubem seniorů
Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.
2. Rada města schválila v p ípadě finančních darů s čerpáním rezervního fondu MěÚSS
Klatovy dle darovacích smluv.
3. Rada města schválila čerpání finančních prost edků z investičního fondu MěÚSS Klatovy:
a/ nákup mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby pro Domov pro seniory
v Klatovech ve výši max. 200.000 Kč,
b/ nákup pračky na 18 kg prádla pro Domov pro seniory v Klatovech ve výši max.
250.000 Kč,
c/ nákup pračky na 11 kg prádla pro Domov pro seniory v Újezdci ve výši max.
200.000 Kč,
d/ po ízení docházkového systému pro MěÚSS Klatovy s p enosem dat do mzdového
systému ve výši max. 280.000 Kč.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 220/10
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., vzala na vědomí
finanční plán společnosti pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 221/10
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty p edložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním
odpadem mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Gymnáziem Jaroslava Vrchlického, Klatovy zastoupené editelem RNDr. Ji ím Šléglem.
P edmět smlouvy: změna čl. V. smlouvy – po . č. 127.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
P edmět smlouvy: autorský dozor „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku – III. etapa“ – po . č. 128.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
P edmět smlouvy: autorský dozor „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku – III. etapa, část B“ – po . č. 129.
Smlouva o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene služebnosti mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí strana Oprávněná)
a editelstvím silnic a dálnic ČR, státní p íspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem
Kuťákem (budoucí strana Povinná).
P edmět smlouvy: akce “Klatovy – Tyršova ul. – vodovod“ – po . č. 130.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a POHL cz, a.s.
odštěpný závod Plzeň, zastoupený Ing. Zdeňkem Hanzalem (zhotovitel).
P edmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. smlouvy o dílo – po . č. 131.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Český Real, a.s., Praha, zastoupená
členem p edstavenstva Eduardem Korandou (pachtý ).
P edmět smlouvy: změna čl. I smlouvy – po . č. 132.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Nejdlovou, Klatovy (nájemce).
P edmět dohody: ukončení nájemní smlouvy na pozemkové parcely – po . č. 133.
Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností ENERGON Dob íš
s.r.o., Dob íš, zastoupena Ing. Stanislavem K ivánkem (budoucí oprávněná).
P edmět smlouvy: akce „Klatovy, Za Tratí 752 – TS, NN“ – po . č. 134.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel) a Městským ústavem
sociálních služeb Klatovy, p.o., zastoupenou editelkou Alenou Kleinerovou (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem nebyt. prostoru čp. 832, Podhůrecká ul. Klatovy – po . č. 135.
Bod č. 222/10
Rada města v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů schválila p evod prost edků
z rezervního fondu Základní školy Klatovy, Tolstého 765 ve výši 36.050,03 Kč do fondu
investic a jeho současné čerpání na po ízení 3 ks podlahových mycích strojů KÄRCHER
v celkové výši 170.247 Kč, vč. DPH.
Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený
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Bod č. 223/10
Rada města uložila starostovi města zabývat se p ipomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin K íž
místostarosta
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