USNESENÍ č. 15
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. června 2018

109ala

Bod č. 298/15
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých d íve p ijatých usnesení.
Bod č. 299/15
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k podlimitní ve ejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní ízení na akci „Rekonstrukce
ve ejného osvětlení v Klatovech – 2. etapa“ formou zve ejnění na profilu zadavatele, na
ú ední 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 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
Luděk Černík
Jana Valečková
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se v p edpokládaném termínu 18.07.2018
od 10:00 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 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
Luděk Černík
Ing. Ji í Kučera
Peter Pošefka
Jind ich Štraser
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 300/15
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího ízení k ve ejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technické mapy města Klatov“
formou zve ejnění na profilu zadavatele, na ú ední 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 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 pro podání nabídek.

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 12.07.2018 od 10:00 h jejího zasedání
v budově radnice čp. 62/I, 4. NP, č. dv. 29.

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
Jana Valečková
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Pavla Klemsová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu jejího zasedání v kancelá i vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM p edložit RM 21.08.2018 zprávu hodnotící komise s návrhem na
p idělení ve ejné zakázky.

7.

Rada města doporučila ZM schválit za azení akce „Technické mapy města Klatov“ do
rozpočtu města pro rok 2018 s částkou 1.600.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 301/15
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 „Metropolitní síť Klatovy –
VI. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová
824, 339 01 Klatovy, IČ 49193503.
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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
1.842.864,95 Kč bez DPH, 2.229.866,59 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 302/15
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 „Rekonstrukce lesní cesty –
Hůrka, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího ízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská
190/I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací ízení zákonem stanoveným
způsobem a uzav ít s vybraným účastníkem zadávacího ízení Smlouvu o dílo za cenu
2.646.117,36 Kč bez DPH, 3.201.802,01 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 303/15
1. Rada města schválila p edložený návrh Dílčí územní studie ÚS.10a – p ístavba Autosalonu
Peugeot a uložila odboru výstavby zajistit uložení této územní studie do evidence územně
plánovací činnosti.
2.

2.

Rada města schválila p ijetí daru zpracované Dílčí územní studie ÚS.10a – Klatovy –
p ístavba Autosalonu Peugeot do majetku města od Jaroslava Kalného, Čímice 77,
p. Čímice a AUTO KALNÝ s. r. o., Plzeňská 872/II, Klatovy, zastoupených
Ing. arch. Richardem Pavlíkem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 304/15
1. Rada města souhlasila s realizací navržených biotechnických opat ení v rámci akce
„Průmyslový park Klatovy – Chaloupky“ a s jejich umístěním na pozemcích města
pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy dle p edložené situace.
2. Rada města souhlasila s návrhem na změnu územního plánu v lokalitě Chaloupky na
pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy spočívající ve vyjmutí zbytku neobsazené
zastavitelné plochy průmyslové zóny (cca 19 500 m2) ze zastavitelného území pro výrobu
a průmysl (ZS/Vp) a její za azení jako území nezastavitelné s plochou p írodní (ZN/Os-P);
návrh bude za azen do požadavků v rámci změny č. 2 ÚP města Klatov.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 305/15
1. Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádostí o dotace z prost edků
Plzeňského kraje na projekty: „Kanalizace Klatovy – Točník“ a „Věcné vybavení JSDHO
Točník, JSDHO Tupadly a JSDHO Klatovy“.
2.

Rada města schválila p ijetí dotace z prost edků Plzeňského kraje na realizaci projektu
„Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 306/15
Rada města schválila podání žádosti do Nadace ČEZ – Oranžové h iště na projekt „Víceúčelové
h iště Tupadly“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v červenci 2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 307/15
1. Rada města rozhodla o p ijetí účelové dotace ve výši 35.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského
kraje 2018“ k projektu s názvem „Klatovy, válečný hrob ev. č. 6094, p. p. č. 2483/1“.
2.

Rada města vzala na vědomí za azení projektu s názvem „Klatovy, válečný hrob ev.
č. 6092, p. p. č. 2384/1“ z programu „Podpora péče o pomníky a válečné hroby a pietní
místa na území Plzeňského kraje 2018“ do zásobníku projektů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 308/15
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opat ení č. 04/2018.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 309/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 19.06.2018.
Bod č. 310/15
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, poskytnutí finančního p íspěvku ze
Zlatého fondu BK Klatovy ve výši 250 000 Kč na po ádání akcí v roce 2018 a uzav ení
ve ejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 311/15
Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodá ského fondu pro rok 2018.
Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 312/15
1. Rada města schválila upravené Plány hospoda ení p íspěvkových organizací města
pro rok 2018.
Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospoda ení p íspěvkových
organizací města pro rok 2018 ve formě odpisového plánu a limitu na platy.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 313/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 11.06.2018.
2.

Bod č. 314/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 13.06.2018.
Bod č. 315/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku
z 24.05.2018.
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Bod č. 316/15
Rada města doporučila ZM schválit změnu p ílohy k Zásadám prodeje bytového fondu ve
vlastnictví města Klatovy a vyjmout z prodeje byt č. 11 v domě čp.
, Suvorovova,
Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 317/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise č. 6/18 z 18.06.2018 a p ijala
následujíc závěry:
k bodu 1. 1. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 2. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 3. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1. 4. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Koldinova
s p.
a pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 5. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 7. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Niederleho
s p.
a pí
na dobu
určitou 1 rok,
k bodu 1. 9. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Palackého
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Palackého
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Divadelní
s pí
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1. 12. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1. 13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Plánická
s pí
na dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou
uhrazení dlužného nájemného,
k bodu 1. 14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 15. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 16. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova
s pí
na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 17. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
Niederleho
s pí
a
na dobu
určitou 3 měsíců,
k bodu 1. 18. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova
s pí
na dobu určitou 2 měsíců,
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k bodu 1. 19. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
,
, Klatovy, Vaňkova
,
,
, Klatovy, Hálkova
,
, Klatovy, Koldinova
,
,
, Klatovy, Koldinova
,
, Klatovy, nám. Míru
,
, Klatovy, Pražská
,
, Klatovy, Za Beránkem
,
, Klatovy, Tyršova
,
k bodu 2. 1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Klatovy, Zahradní
na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 11–
,
,
- ubyt. jednotka č. 35 –
,
- ubyt. jednotka č. 14 –
,
k bodu 2. 2. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 2, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 3, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2. 4. schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na adrese
Klatovy, Zahradní
s p.
na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dluhu,
k bodu 3. 1. vzala na vědomí p echod nájmu bytu č. 5 na adrese Klatovy, Divadelní
na
pí
ml. z důvodu úmrtí její matky
,
k bodu 4. 1. schválila uzav ení nájemní smlouvy k bytu č. 406, kat. A, 0+1 s p íslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká
s p.
, bytem Klatovy,
Suvorovova
na dobu neurčitou, za podmínky uzav ení smlouvy
o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
k bodu 5. 1. schválila podnájem v bytě č. 11, na adrese Klatovy, Plánická
pro
a
na dobu určitou od 01.08.2018 do
31.07.2019,
k bodu 7. 1. a) vzala na vědomí p evod družstevního podílu k bytu č. 7, I. kat, 2+kk
s p íslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická
a garážovému stání ozn.
č. G 6 na adrese Klatovy, Plánická
,
b) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu bytu č. 7, I. kat, 2+kk s p íslušenstvím, na
adrese Klatovy, Plánická
, s
, trvale bytem Klatovy,
Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
c) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G 6, na adrese
Klatovy, Plánická
s
, trvale bytem Klatovy, Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok s automatickou
prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
k bodu 7. 2. a) vzala na vědomí p evod družstevního podílu k bytu č. 4, I. kat, 2+kk
s p íslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická
na nabyvatele p.
,
b) schválila uzav ení Smlouvy o nájmu bytu č. 4, I. kat, 2+kk s p íslušenstvím, na
adrese Klatovy, Plánická
s p.
, trvale bytem
Klatovy, Plánická
, s platností od 01.08.2018 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací p i splnění podmínek nájemní smlouvy,
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k bodu 7. 3.

vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 392/16, Klatovy,
Suvorovova 692/IV a doporučila ZM tento prodej schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 318/15
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 1/18 z 18.06.2018
a přijala následující závěry:
1. schválila pronájem nebytového prostoru č. 32, Tyršova 241/IV, Klatovy, pí Zdeňce
Moreové na provozovnu kadeřnictví,
2. schválila pronájem nebytového prostoru č. 31, v objektu bez č.p. na pozemku č. 1410/7, na
rohu ulic Cibulkovy a Podhůrecké, Klatovy, p. Martinu Kněžourkovi na dílnu,
3. schválila pronájem nebytového prostoru č. 31, v objektu bez č.p. v Hálkově ulici, na
st.p. 4313, Klatovy, Oblastní charitě Klatovy na sklad,
4. neschválila snížení nájemného z nebytového prostoru č. 30, č.p. 23/I, Pražská ul., Klatovy,
5. schválila pronájem garáže č. 35, Dukelská 422/II, Klatovy p. Aleši Krejčířovi.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 319/15
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zpracování osobních údajů č. 200/GDPR-ZOOÚ/2018/2 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (správce) a Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (zpracovatel).
Předmět smlouvy: zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb – poř. č. 184.
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. Děčín, zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., zastoupena jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky – přeložka NN – poř. č. 185.
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. Děčín, zastoupena firmou Bořík B + B elektro s.r.o. zastoupena jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy – ul. 5. května, p.č. 579/12-kann – poř. č. 186.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupena vedoucím odboru obnova DS Západ Ing. Marcelem Herejkem (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Plánická, KSK, parc. č. 3179/17 – TS, VN, kann – poř. č. 187.
Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AVELS s.r.o., zastoupena Antonínem Beckem
a Ing. Alexandrem Veličkinem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: Mercandinovy sady – obnova historického parku – III. etapa – lávky
00,01,02,03 – poř. č. 188.
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P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Tejpor s.r.o. Plzeň, zastoupená Martinem Stýblem (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 189.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Atelier Stodola s.r.o. Obytce, zastoupená jednatelkou Ing. Janou
Aschenbrennerovou (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 190.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Radkem Vachtlem, Klatovy (p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 191.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Pizzeria Piccolo s.r.o., zastoupená jednatelem Tomášem Popperem
(p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 192.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2), Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
zastoupenou Radkem Kadlecem (objednatel č. 1) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupené
p edsedou p edstavenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel) – po . č. 193.
P íkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (p íkazce) a Urbo s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelem Jind ichem Kadlecem
(p íkazník).
P edmět smlouvy: p íspěvek na provozování FREE WC – po . č. 194.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Ji inou Adámkovou (pronajímatel)
a Pavlínou Baierlovou, Klatovy (nájemce).
P edmět smlouvy: pronájem v čp. 6/IV Klatovy – po . č. 195.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Antonínem Rybáčkem, Klatovy (pachtý ).
P edmět smlouvy: pp. č. 938/11 a 938/4 k.ú. Klatovy – po . č. 196.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Společenstvím vlastníků čp. 250 Luby, Klatovy, zastoupené
Josefem Ji íkem (pachtý ).
P edmět smlouvy: p enechán části nemovitosti p.č. 37/2 – po . č. 197.
Smlouva o z ízení věcného b emene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Josefem Lavičkou, Sobětice (povinný).
P edmět smlouvy: vodovodní ad na části p.č. 339 a č. 340 k.ú. Sobětice – po . č. 198.
Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Čínov, s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtý ).
P edmět dodatku: změna čl. I bod 1.2., nová p íloha č. 1 – po . č. 199.
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 2), Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
zastoupenou Radkem Kadlecem (objednatel č. 1) a Silnicemi Klatovy a.s., zastoupené
p edsedou p edstavenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel) – po . č. 200.
Bod č. 320/15
Rada města souhlasila s ukončením výkonu funkce editelky Městské knihovny Klatovy,
p íspěvkové organizace, pí Zdeňky Buršíkové dohodou ke dni 30.09.2018.
Bod č. 321/15
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 03.07.2018.
Bod č. 322/15
Rada města doporučila ZM revokovat usnesení z 12.12.2017 a schválit uzav ení Dodatku č. 3 ke
smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze 23.09.2009, uzav ené mezi městem Klatovy
a Ing. Milanem Holubem, Hradiště 14, Kasejovice.
P edmětem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky do
31.12.2020 a zároveň prodloužení doby k uzav ení vlastní kupní smlouvy na stavbu cyklostezky
na pozemku pp. č. 40/7 v k. ú. Sobětice u Klatov do 30.06.2021; podmínkou uzav ení Dodatku
č. 3 je sjednání závazku bezúplatného p evodu pozemku pod cyklostezkou a v p ípadě
nedokončení stavby úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínů ve výši 150.000,00 Kč ze
strany Ing. Milana Holuba.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 323/15
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 42/5 a části pp. č. 15/2 v k. ú. Točník
u Klatov o celkové výmě e 274 m2 za celkovou cenu 49.234,00 Kč paní
Točník , Klatovy.

,

2.

a) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/40 a 147/41 v k. ú. Drslavice u
Tupadel o celkové výmě e 48 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 8.160,00 Kč bez
DPH
a
, Vídeňská , Klatovy.
b) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/38 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 17 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.890,00 Kč bez DPH
a Ing.
, Drslavice , Klatovy.
c) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/39 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 19 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 3.230,00 Kč bez DPH
, Drslavice , Klatovy.
d) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/37 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o celkové výmě e 12 m2 za cenu 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.040,00 Kč bez DPH
, Rozvoj
, Klatovy a
, nám. Míru , Klatovy.

3.

a) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/18 a 147/19 v k. ú. Drslavice
u Tupadel o celkové výmě e 764 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 267.400,00 Kč
bez DPH
a
, Vídeňská , Klatovy;
b) Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/21 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 483 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 169.050,00 Kč bez DPH
a Ing.
, Drslavice , Klatovy.
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c)

Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 147/20 v k. ú. Drslavice u Tupadel
o výmě e 470 m2 za cenu 350,00 Kč/m2, tj. celkem 164.500,00 Kč bez DPH
, Drslavice , Klatovy.

4.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3792/94 o výmě e cca
16 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku stavby prodejního stánku
, Točník ,
2
Klatovy za cenu smluvní 800,00 Kč/m , celkem cca 12.800,00 Kč bez DPH.

5.

Rada města uložila ORM jednat s žadateli Alešem Buriánkem, Kličkova , Klatovy V
a PhDr. Ji ím Buriánkem, CSc., Za Zahradami
, Hostivice o možnosti výpůjčky
obecních pozemků – stp. č. 409/3 a části pp. č. 3409/9 o celkové výmě e cca 150 m2 v k. ú.
Klatovy.

6.

a) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný p evod pozemků pp. č. 661/13 (dle GP
č. 209-2035/2018), 592/4 (dle GP č. 210-2034/2018) o celkové výmě e 871 m2 v k. ú.
St ezimě a pp. č. 412/3 (dle GP č.89-2036/2018) o výmě e 906 m2 v k. ú. K ištín od
Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, T anovského 622/11, Praha 6, epy, 163 00 do
majetku města.
b) Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 592/1 (dle GP
č. 210-2034/2018) a 661/1, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17 (dle GP č. 209-2035/2018)
o celkové výmě e 1 747 m2 v k. ú. St ezimě , pp. č. 412/1 (dle GP č. 89-2036/2018)
o výmě e 1 010 m2 v k. ú. K ištín za celkovou cenu 293.786,00 Kč od Státního statku
Jeneč, s. p. v likvidaci, T anovského 622/11, Praha 6, epy, 163 00 do majetku města.

7.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků část pp. č. 98/19 o výmě e cca 40 m2
v k. ú. Luby ve vlastnictví Aleny Polívkové, Plánická 795, Klatovy za část pp. č. 812/3
o výmě e cca 20 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy bez finančního vyrovnání.

8.

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 4242/621, 4242/631, 4242/634, 4242/619,
4242/622, 4242/633 o celkové výmě e 2 426 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od pí
Blanky Barošové, Peškova 964/4, Praha 5 – Hlubočepy, za cenu smluvní ve výši
150.000,00 Kč bez DPH.

9.

a) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků - obecní pp. č. 2166, 2167, 2172/16
v k. ú. Klatovy o celkové výmě e 29 121 m2 v k. ú. Klatovy za soukromé ve vlastnictví
Ing. Josefa Zieglera, Ke Spravedlnosti
, Klatovy II. – pp. č. 2147/16, 2172/6, 2222/2,
2222/6, 2233/1, 2248/11, 2248/19, 4242/33, 4242/34, 4242/47, 4242/64 o celkové
výmě e 29 258 m2 v k. ú. Klatovy, bez finančního plnění.
b) Rada města rozhodla o výpovědi nájmu obecních pp. č. 2166, 2167 a 2172/16 v k. ú.
Klatovy k 30.09.2018, s výpovědní lhůtou 1 rok.

10. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – částí obecních pp. č. 879/5 a 879/37
o celkové výmě e 307 m2 k. ú. Klatovy za soukromé pp. č. 4242/331 o výmě e 118 m2
a pp. č. 3197/237 o výmě e 81 m2 v k. ú. Klatovy ve výlučném vlastnictví Ing. Stanislava
K iváčka, K Zaječímu vrchu
, Klatovy IV, bez finančního plnění.
11. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků – obecní části pp. č. 1997/2 o výmě e
cca 86 m2, části pp. č. 3561/1 o výmě e cca 31 m2 a pp. č. 299/3 o výmě e 49 m2 v k. ú.
Klatovy na jedné straně a části pp. č. 1998/10 o výmě e cca 4 m 2 v k. ú. Klatovy ve
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vlastnictví Ing. Jany Kavkové, Klatovy
a části pp. č. 1998/1 o výmě e cca 137 m2
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví Jana Švece, Klatovy
na druhé straně, s finančním
doplatkem rozdílu výměr směňovaných pozemků městu Klatovy ve výši 1.000,00 Kč/m 2
bez DPH.
12. Rada města doporučila ZM schválit dar kanalizačního adu v pozemcích pp. č. 857, 697/1
v k. ú. Luby do majetku města v délce cca 24 m od Mgr. Lucie Burešové, Vaňkova
,
Klatovy a Jana Bureše, Dukelská
, Klatovy.
13. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Reko MS KLATOVY – LUBY III. etapa“
a souhlasila s uložením plynovodu v obecních pozemcích pp. č. 132/2, 133/3, 134/11,
135/21, 200/3, 200/16, 200/17, 200/18, 203/9, 206/1, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/25,
811/27, 811/31, 811/32, 811/33, 811/34, 811/38, 811/44, 811/46, 811/47, 811/51, 824/6,
834/4, 838/2, 845 v k. ú. Luby 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 ul. 5. května a komunikace na pp. č. 203/9
v k. ú. Luby za účelem uložení plynovodu společnosti GasNet, s. r. o.
c) Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích
pp. č. 133/3, 200/3, 200/16, 200/17, 200/18, 206/1, 811/34, 811/47 v k. ú. Luby dle
p edložené situace.
14.

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, náb . Kpt. Nálepky – p eložka NN“ na obecních pp. č. 3407/2,
3700/4, 242, 3407/22 v k. ú. Klatovy dle p edložené dokumentace, s podmínkami
TSMK, zejména s podmínkou uložení nového kNN co nejblíže k Drnovému potoku.
b) Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o smlouvě budoucí o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a
oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, náb . Kpt. Nálepky – p eložka NN“ –
v pp. č. 242, 3407/2, 3407/22 a 3700/4 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca
150 bm zemního vedení NN.
c) Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za z ízení věcného
b emene a souhlasila s cenou 500,00 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.

15. Rada města rozhodla o uzav ení Smluv o budoucích smlouvách o z ízení věcného b emene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby a oprav za ízení ve
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou p i uzavírání vlastní
smlouvy o z ízení věcného b emene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši pro akce:
1) k. ú. Luby – „Luby KT, parc. č. 757/16 - NN“
pp. č. 80/2, 709/19, 757/3, 761/7, 782/10, 782/13, 782/16, 813/1, 870/1 ve vlastnictví
města Klatovy pro umístění cca 355 bm zemního vedení NN a umístění 6 ks sk íní
v pilí i (dle současně platného ceníku za cca 74.000,00 Kč + DPH v platné výši
2) k. ú. Klatovy – „Klatovy – ul. 5. května, p. č. 579/12 - kNN“
pp. č. 698/11, 3473/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 18 bm zemního
vedení NN (dle současně platného ceníku za cca 3.600,00 Kč + DPH v platné výši)
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16. Rada města rozhodla o uzav ení Smlouvy o z ízení věcného b emene (služebnosti) ve
prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích pp. č. 3179/19, 3179/21, 3179/31,
3179/37, 3179/38, 3179/39, 3179/57, 3179/58, 3179/59, 3179/60, 3179/62, 3179/66,
3179/70, 3179/82, 3179/83, 3179/85, 3179/86, 3179/87, 3179/90, 3206/1 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, p ístup k za ízení z důvodu provozování, údržby
a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Plánická, KSK, parc.č. 3179/17 – TS, VN,
kNN“ v rozsahu 232 bm zemního vedení NN za jednorázovou úhradu ve výši 46.400,00 Kč
+ DPH v platné výši).
17. Rada města souhlasila s uložením drenážní trubky (husího krku) p i č. p. 293/IV
v Klatovech a rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace – chodníku v ulici Havlíčkova
v Klatovech na obecní pp. č. 898/60 v k. ú. Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 324/15
Rada města projednala zápis z komise pro výchovu, vzdělávání a sport a p ijala tyto závěry:
1. Sportovně st elecký klub Klatovy, žádost o dotaci na uspo ádání závodů Klatovský
karafiát a Klatovská sportka – schválila poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč.
2. Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení I. národní ligy žen –
schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč.
3. TJ jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na uspo ádání závodů (59. ročník
CENY KLATOV v parkúrovém skákání) – schválila poskytnutí dotace ve výši
15.000 Kč.
4. SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na cestovní náklady družstva minivolejbalu na
turnaj – schválila poskytnutí dotace ve výši 11.900 Kč.
5. Spolek BESEDA, žádost o dotaci na zabezpečení provozu poradny, kurzy, seminá e,
materiálové zajištění – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč.
6. TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů šachisty Jakuba Kůsy
na ME a MS – schválila poskytnutí dotace ve výši 13.500 Kč.
Rada města uložila kancelá i místostarosty Ing. K íže informovat žadatele a uzav ít s nimi
ve ejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 325/15
Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
na náklady spojené s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2018 – 2019.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí J. Koželuhová
Bod č. 326/15
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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