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Bod č. 1/1 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 
Bod č. 2/1 
Rada města vzala na vědomí informace o úpravách parku Vodojem a uložila TSMK pokračovat 
s pracemi v navrženém rozsahu dle klimatických podmínek. 
 Zodpovídá: p. P. Pošefka  
                                                                                                                     pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 3/1 
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 „Metropolitní síť Klatovy –  
 VIII. 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 (zadávací podmínky) 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       
 Luděk Černík  
 Ing. Rostislav Klemsa         

a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02/2021 zprávu hodnotící 

komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 4/1 
Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů za r. 2020 a souhlasila s pořádáním 
pravidelných i výročních trhů v roce 2021. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

USNESENÍ č. 1 
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 5. ledna 2021 
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Bod č. 5/1 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 21.12.2020.  
 
Bod č. 6/1 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku z 10.12.2020. 
 
Bod č. 7/1 
Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
jmenovala členem komise pro výchovu, vzdělávání a sport Ing. Petra Frydrycha a členkou komise 
pro kulturu a cestovní ruch Jarmilu Antalovou. 
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
Bod č. 8/1 
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 
regionálních funkcí knihoven na rok 2021 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí 
případné dotace na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu s ust. § 27 odst. 5 a § 28 
zákona č. 250/2000 Sb.  
        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová   
Bod č. 9/1 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a souborem BABOUCI nejstarší jihočeská kapela, zastoupená kapelníkem 
Tomášem Staňkem (soubor). 
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce při Zahájení turistické sezóny 15.05.2021 - poř. č. 1. 
 
Smlouva o společné realizaci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (město Klatovy) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (ŘSD ČR). 
Předmět smlouvy: koordinace činnosti při akci „I/27 Klatovy, přeložka 1. stavba“ – poř. č. 2. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., zastoupenou 
Ing. Petrem Beránkem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl bytového domu čp. 411/2 na st.p.č. 1719 k.ú. Klatovy – 
poř. č. 3. 
 
  
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 
             
       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 10/2 

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

Bod č. 11/2 

1. Rada města doporučila ZM schválit výkup části pp. č. 1017 o výměře cca 17 m2 v k. ú. Klatovy 
do majetku města od Nadačního fondu  – , ,  –  

 za smluvní cenu 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 850,00 Kč (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 208/6  
o výměře cca 110 m2 v k. ú. Křištín vlastníkovi sousedního pozemku , 

, p.  za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2 tj. celkem cca 24.200,00 Kč (DPH 

nebude účtováno). 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 603/2 o výměře 26 m2 v k. 

ú. Střeziměř vlastníkovi sousedního pozemku ,  čp. , p.  za 
kupní cenu 220,00 Kč/m2 tj. celkem 5.720,00 Kč (DPH nebude účtováno). 

 

4. Rada města doporučila ZM revokovat částečně UZM z 15.12.2020 a schválit směnu id ¼ z 
celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby z vlastnictví , ,  za část 
obecního pozemku pp. č. 1161 o stejné výměře, tj. cca 499 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města 
Klatovy, bez finančního plnění. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 50 % vyměřené BI 
company s. r. o. za nedodržení termínu kolaudace stavby v PZ Pod Borem v Klatovech dle 

uzavřené SOBK. 

 

6. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
ŠAFINVEST s. r. o., Písek a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace a chodníku na 
obecní pp. č. 3764/17 v k. ú. Klatovy pro provedení rekonstrukce SCZT v rámci akce: 
„Klatovy, rozvod SCZT Rozvoj 106 – 107“ dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pp. č. 440/1 a 14/1 v k. ú. Drslavice u 
Tupadel ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Drslavice, KT, pp. č. 246/43 - NN“ v rozsahu cca 

166 bm zemního vedení NN. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 12/2 

a)  Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci stavebního pozemku č. 147/10  
v k. ú. Otín u Točníku s podmínkami prodeje. 

b)  Rada města uložila ORM zadministrovat elektronickou aukci stavebního pozemku v Otíně do 
03/2021. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

USNESENÍ č. 2 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 19. ledna 2021 
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Bod č. 13/2 

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, oprava 

MK a výměna vodovodu Pražská, rekonstrukce MK a výměna vodovodu Rybníčky“ formou 

zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) 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  

 Petr Kodeš 

 František Kocfelda     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 03/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

                                                                                           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 14/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 04.01.2021. 

 

Bod č. 15/2 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací v Klatovech 2021, 2 část“. 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 8.456.862,26 Kč  bez 
DPH, 10.232.803,33Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. F. Kocfelda 

Bod č. 16/2 

1. Rada města schválila znění návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček z 
fondu rozvoje bydlení - 10. kolo. 

2. Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto zveřejnit 
v místním tisku. 
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3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za přípravu materiálů, shromáždění 
podkladů a svolání komise je p. F. Kocfelda. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 17/2 

a) Rada města uložila odboru výstavby a územního plánování předložit návrh změny č. 2 ÚP 
Klatovy k vydání ZM 09.02.2021. 

b) Rada města doporučila ZM vydat změnu č. 2 ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy.  
        Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 

Bod č. 18/2 

Rada města jmenovala za zřizovatele do školských rad základních škol v Klatovech pro období 
2021-2023 tyto zástupce: 
Masarykova základní škola Klatovy, Národních mučedníků 185:  Mgr. Jaromír Veselý, Bc. Pavla 
Hilscher, 
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194: Mgr. Rudolf Salvetr, Aleš Buriánek, 
Základní škol Klatovy, Čapkova ul. 126: Ing. Václav Chroust, Mgr. Jaroslav Pleticha, 
Základní škola Klatovy, Tolstého 765: Ing. Martin Kříž, MUDr. Miloš Chroust. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 19/2 

1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2021 ve složení: 

 Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 
 Členové: Ing. Václav Chroust 

  Ing. Martin Kříž 
  Ing. Alena Kunešová 
  Mgr. Jaromír Veselý 
  Danuše Auermüllerová 
  Ing. Petr Frydrych 
  Peter Pošefka 

      
2. Rada města vzala na vědomí termín 8. března 2021 pro zasedání komise hodnotící žádosti o 

dotaci z programu Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č.  20/2 

Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy 
na dofinancování Charitní pečovatelské služby pro rok 2021 ve výši 180.000 Kč z Fondu dotací pro 
rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

                         

Bod č. 21/2 

Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace ve výši 25.944 Kč pro 
Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ul., Klatovy 

pro období od 01.12.2020 do 31.12.2020 z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2021 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
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Bod č. 22/2 

Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2021. 
                     Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
Bod č. 23/2 

Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
Bod č. 24/2 

Rada města vzala na vědomí  zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 11.01.2021. 

 

Bod č. 25/2 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc prosinec 2020. 
 

Bod č. 26/2 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášení mimořádného 
dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování antigenními testy na základě 
usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu č. 1264 a usnesení vlády České republiky 
ze dne 14. prosince 2020 č. 1325. 

 

2. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí darů pro zařízení Domov pro seniory, Domov se 

zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec: 
a) finanční dar v hodnotě 5.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových 

akcí klientů  
      dárce: . , ,  

b) věcný dar - tablet iGET SMART W102/Android pro potřeby klientů      
       Dárci:  a , ,  

Domov pro seniory Klatovy: 

a) finanční dar v hodnotě 10 000 Kč na financování kulturních a společenských akcí 
klientů     

   dárce: . , ,  

 

3. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v případě finančních darů 
v souladu s darovacími smlouvami.  

   Zodpovídá: pí Bc.A. Kleinerová 

Bod č. 27/2 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet 
Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „PREL A – přeložka plynovodu, Klatovy, ul. Podhůrecká, číslo stavby 
8800094434“ – poř. č. 4. 
 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 07.02.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Martinem Naušem, Tajanov 8, Klatovy 
(pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 5. 
 



5 

 

 

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 2018/00618 ze 16.03.2018 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Českou poštou, s.p., zastoupenou  
Mgr. Janem Pickou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna odst. 1.1., 1.2., 3.1.. 3.2., čl. V.,  Příloha č. 1, Příloha č. 2 – poř. č. 6. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena společností 
MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou Pavlou Grősslovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, parc. č. 260/16 – NN – poř. č. 7. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín, zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupenou Ing. Romanem Šrámkem  
a Bc. Marií Antošovou (budoucí oprávněná) 
Předmět smlouvy: akce „Drslavice KT, parc. č. 246/43 – NN č. IV-12-0016454“ – poř. č. 8. 
 

Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a ČEZ Energo, s.r.o., zastoupená Ing. Davidem Bauerem, Ing. Martinem Hrnčiříkem, 
Ing. Ivo Poukarem, Ing. Radkem Dvořákem a Ing. Jiřím Březnou (budoucí dodavatel) a společností 
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., zastoupenou Ing. Martinem Křížem, Ing. Petrem Beránkem, 
Petrem Šobrem (budoucí odběratel). 
Předmět smlouvy: realizace projektu kogenerace – poř. č. 9. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností ČEZ Energo, s.r.o., zastoupenou Ing. Davidem Bauerem,  
Ing. Martinem Hrnčiříkem, Ing. Ivo Poukarem, Ing. Radkem Dvořákem a Ing. Jiřím Březnou 

(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem části nebytového prostoru v čp. 626/IV v Klatovech a sousedních 
pozemků za účelem realizace projektu kogenerace – poř. č. 10.  
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností DRAGON PRESS s.r.o., zastoupenou Dušanem Matějkou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění přípravy a tisk knihy „Klatovy a jejich tvář“ – poř. č. 11. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o. 4/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a 
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, , zastoupeným Mgr. Lubošem Smolíkem  
(půjčitel). 
Předmět dodatku:: prodloužení výpůjčky – poř. č. 12. 
 

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 368/99 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a nájemcem (dle předloženého seznamu). 
Předmět dodatku: snížení nájmu z nebyt. prostoru (vyjma garáží a vysílačů) – poř. č. 13. 
 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obstarání věcí z 01.03.2010 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Pavlem Kalistou, Radinovy 39 (obstaratel). 
Předmět dodatku: změna čl. III., odst. 2 „smlouvy“ – poř. č. 14.  
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Bod č. 28/2 

1. Rada města vzala na vědomí zvýšení tarifních platů ředitelů klatovských ZŠ a MŠ s účinností 
od 01.01.2021 a souhlasila s návrhem úprav ostatních složek platu. 

2. Rada města pověřila vedoucí OŠKCR přípravou nových platových výměrů. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

 

Bod č. 29/2 

Rada města doporučila ZM schválit žadateli TJ START Luby spolufinancování projektu 
MINIHŘIŠTĚ UMT – TJ START LUBY z programu „Národní sportovní agentura – Regionální 
infrastruktura do 10 mil. Kč“ ve výši 1.700.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 30/2 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 
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Bod č. 31/3 

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

Bod č. 32/3 

Rada města se seznámila s předloženým konceptem řešení stavby „Přestupní terminál veřejné 
dopravy v Klatovech.“ 

 

Bod č. 33/3 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí – stp. č. 4311 o výměře  
730 m2 vč. domu čp. 132/V na stp. č. 4311 v k. ú. Klatovy dle Zásad prodeje bytového fondu 
z majetku města. 

 

2. Rada města neschválila výkup nefunkční plynovodní přípojky uložené v obecních pp. č. 
2045/11 a 2025/4 v k. ú. Klatovy do majetku města od společnosti GasNet, s. r. o.,   

, . 

 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro GASSPO, 
spol. s r. o., Klatovy a souhlasila s provedením  výkopových prací na obecních pp. č. 963/5, 
4003/1, 4003/2, 4003/5 v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Domažlické 
předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“, v době od 15.03.2021 
do 31.03.2021, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu, dle 
podmínek HO. 

 

4. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro INVEST 
TEL, s. r. o., Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3403/20 

v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Divadelní, pp. č. 3403/20 – NN“: 
 - v chráněné komunikaci ze zámkové dlažby na pp. č. 3403/20 v k. ú. Klatovy, 
 - v době od 01.03.2021 do 09.03.2021, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou  

 bránit úpravě povrchu, dle podmínek HO. 

 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ na obecních pp. č. 684/28, 
 684/35, 684/38, 684/42, 3475/17, 3475/24, 3475/6, 3475/25 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
 zhotovitele stavby a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněném chodníku na 
 obecních pp. č. 684/28, 684/35, 684/38, 684/42, 3475/17, 3475/24 v k. ú. Klatovy z důvodu 
 realizace akce: „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ.“ 

 c) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění veřejného osvětlení na pp. č. 
 3475/2 v k. ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, ,  jako povinným z věcného břemene, za 
 jednorázovou finanční úhradu dle předpisů ŘSD. 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 2. února 2021 
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6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu:  „Klatovy, metropolitní síť – 8. etapa“ na pp. č. 3405/3, 3405/77, 3405/85, 3405/83, 
 3405/86, 3405/1, stp. 536, 3405/15, 97/19, stp. 688, 3403/14, 185/4, 3405/81, stp. 653, 

 3405/12, 4052/4, 4159/11, 4159/9, 4159/10, 2045/11, 217, 4052/1, stp. 1596, stp. 1349, 

 4003/1, 961/4, 959/1, 4000/2, 4000/11, 4002/4, 4002/3, 4002/1, 4002/2, 3454/7, 3454/3, 

 3454/1, 1335/13, 3505/3, 4004/2, 4001/1, 4001/3, 4004/1, 3522/3, 4006/3, 4003/4,  4003/5, 

 969/24, 969/26, 1335/20, 3522/1, 963/1, 963/26, 963/27, 963/28, 3405/2, 3405/84, 3406/1, 

 3505/4, 3934/1 v k. ú. Klatovy a pp. č. 445, 449/4, 449/6, 450/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov 

 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 b) Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene umístění optické telekomunikační sítě 

 v rámci akce: „Klatovy, metropolitní síť – 8. etapa“ mezi městem Klatovy jako oprávněným 
 z věcného břemene a vlastníky stavbou dotčených pozemků jako povinnými z věcného 
 břemene, za jednorázovou finanční úhradu dle jejich předpisů takto: 

- pp. č. 3405/2, 3405/84 v k. ú. Klatovy – Plzeňským krajem, zast. SÚSPK, 
 - pp. č. 3406/1, 3505/4 v k. ú. Klatovy - ŘSD Plzeň, 

- pp.č. 3934/1 v k. ú. Klatovy - Správa železnic, s. o. Praha  
- pp. č. 963/1, 963/26, 963/27, 963/28 ve vlastnictví Josefa Mauleho, Hoštičky 17,   
Mochtín, bezúplatně. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy – Pražská ulice – SO 401 – veřejné osvětlení“ na obecních pp. č. 3405/1, 3403/14, 
3403/18, 3403/17, 3403/5 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. Rada města vzala na vědomí informaci o zájmu majitelů nemovitostí v ulici pod řadovými 
domky v obci Drslavice o vybudování vodovodních přípojek  s tím, že zájem potvrdili pouze  

 2 majitelé a v chráněné komunikaci tak dojde pouze ke 2 kolmým výkopům za účelem 
vybudování vodovodních přípojek v horizontu 10 let. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 34/3 

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 „Skládka TKO 
Štěpánovice – realizace III. části III. etapy + rekultivace I. části III. etapy“ formou zveřejnění 
na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) 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 
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 Petr Fiala 

 Pavel Strolený 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová 

 Mgr. Radka Šustrová 

 Ing. Jiří Kučera 

 Ing. Vladimír Král, Ph.D. 
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 03/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 
                                                                                          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. V. Král, Ph.D. 
Bod č. 35/3 

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 „Klatovy – Karafiátova ulice, 
výstavba retenční nádrže“ 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 (zadávací podmínky) 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. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš        

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 3/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 36/3 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 
dopravy na akci „Rekonstrukce části cyklotrasy u nádraží ČD v Lubech“ a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 15.02.2021. 
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2.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2021 (PSOV) na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly“ a uložila ORM podat žádost 
v termínu do 16.02.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 37/3 

Rada města schválila Plán dopravní obslužnosti města Klatovy na období 2021 – 2029. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 38/3 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č 134/2016 Sb., na akci „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa,“ 
uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., , 

, . 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.985.465,66 Kč bez 
DPH, 2.402.413,45 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

          p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 39/3 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích.  
   Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 40/3 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 1/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10, 0+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Koldinova 326/II  
  dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III   
  Klatovy,  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 6. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy s  

    na byt č. 1 
   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 41/3 

1. Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Krameriova 139/I 

Oblastní charitě Klatovy, roční nájemné ve výši 15.156 Kč. 
 

2. Rada města schválila výpověď z nájmu garážového stání G8 na adrese Klatovy, Plánická 
793/IV, jehož nájemcem je p.
Rada města schválila záměr pronajmout garážové stání G8 na adrese Klatovy, Plánická 793/IV  
pí  roční nájemné 2.240 Kč.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 42/3 

Rada města schválila rozšíření provozní doby lodiček v Mercandinových sadech, o pondělí  
od 14:00 do 19:00 h  (červenec až září). 
   Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 43/3 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského 
kraje, zastoupené ředitelem plk. Ing. Mgr. Jaroslavem Vildem (uživatel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení objektu bývalé sodovkárny – poř. č. 15. 

 

Dodatek č. 7 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a společností Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Vladimírem Králem, PhD. (mandatář). 
Předmět dodatku: změna ceny za poskytovanou službu – poř. č. 16. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
z 23.12.2019 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a  
společností Pošumavská odpadová, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michaelem Skrbkem. 
Předmět dodatku: změna ceny za poskytovanou službu – poř. č. 17.   

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a
Praha (dárci). 
Předmět smlouvy: bezúplatné předání hrobového zařízení – poř. č. 18. 
 

Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA 
a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Martinem Křížem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 „smlouvy“ – poř. č. 19. 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PROJEKCE 
DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA DOPRAVNÍ – GENEREL DOPRAVY, zastoupenou jednatelem 

Ing. Josefem Filipem, Ph.D. (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 20. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/15/2020/Pl z 27.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER s.r.o., 
zastoupenou jednateli Ing. arch. Janou Langerovou a Ing. Pavlem Langerem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 21.  

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/16/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností KPMG Česká 
republika, s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Bučíkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 22. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/17/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností M.C.TRITON, 
spol. s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Ing. Luďkem Pfeiferem, CSc. (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 23. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2020/Pl z 26.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atregia s.r.o. 
Šebrov – Kateřina, zastoupenou Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou a Ing. Yvonou Lacinovou 
(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II Smlouvy o dílo – poř. č. 24. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení sjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a 
Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: výpůjčka pozemku pp.č. 3070/1 k.ú. Klatovy – poř. č. 25. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Vodovod a kanalizace Dehtín“ mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Dethín – VAK – ŠVAK, 
zastoupenou Mgr. Michalem Marešem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. a 5.2. „smlouvy“ – poř. č. 26. 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem 
Svobodou (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 4, bod 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 27. 
 

Dodatek ke smlouvě o užívání programového vybavení A-296 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a společností Alfa Sofware, s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Mgr. Evou Maurerovou (poskytovatel). 

Předmět dodatku: rozšíření čl. 2 a čl. 6 „smlouvy“ – poř. č. 28. 
 

Dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a podpoře A-297 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a společností Alfa Sofware, 
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Mgr. Evou Maurerovou (poskytovatel). 

Předmět dodatku: rozšíření čl. 6 o bod 6.9 „smlouvy“ – poř. č. 29.  
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou jednateli Jitkou Dvořákovou  
a Petrem Tomanem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Obnova fasády hřbitovní kape sv. Michaela v Klatovech“ – poř. č. 30. 
 

Dodatek č. 1 k PS 1200151634 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pojištěný l) a Erich Lichtenwőrther (pojištěný 2) a společností Pojišťovna VZP, a.s. 
Praha (pojistitel). 

Předmět dodatku: pojištění sbírky skla v pavilonu Pask – poř. č. 31.    

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. PASK 02/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a PhDr. Jitkou Lněničkovou (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. I a II. „smlouvy“ – poř. č. 32. 



7 

 

 

 

Bod č. 44/3 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 09.02.2021. 
 

Bod č. 45/3 

Rada města schválila Hockey clubu Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč  
na nákup mobilních tréninkových stanovišť pro děti předškolního a školního věku.  
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 46/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                            
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Bod č. 47/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru z 08.02.2021. 
 
Bod č. 48/4 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 01/2021. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 49/4 
Rada města schválila Technickým službám města Klatov čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu v max. výši 800 tis. Kč na rekonstrukci kotle v krytém plaveckém bazénu. 
        Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  
             starosta města                     místostarosta                                            

 
             
  
     
 

USNESENÍ č. 4 
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 9. února 2021 
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Bod č. 50/5 

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

Bod č. 51/5 

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 vedoucí finančního odboru MěÚ 
Klatovy Ing. Janu Holubovou,
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 52/5 

1. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro Silnice 
Klatovy a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 967/13, 968/60, 
967/6 v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Oprava povrchu komunikací, vodovodu  

 a kanalizace v Klatovech 2021, I. část“ v termínu od 08.03.2021 do 31.03.2021, za 

  vhodných klimatických podmínek, dle podmínek HO. 
 

2. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 

   INVESTTEL, s. r. o. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 782/13, 
782/10, 782/9, 870/1 a 791/7 v k. ú. Luby z důvodu realizace akce „Luby, KT, pp. č. 791/3 – 

NN, IV-12-0016019“ v termínu od 08.03.2021 do 17.03.2021 za vhodných klimatických 
podmínek, dle podmínek HO.  

 

3. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu  „Plynová přípojka k čp. 51 a čp. 46 Otín u Točníku“ na obecní pp. č. 146/7 v k. ú. 
 Otín dle předložené dokumentace. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  
  a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na  pp. č. 146/7  
  v k. ú. Otín souvislosti s uložením dvou plynovodních přípojek pro Jiřího a Emílii 

 Slavíkovi a Vlastimila Pechana dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov a dle 
 podmínek HO. 

 

4. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu  přípojky optické sítě v ul. 5. května pro připojení objektu čp. 66 (vlastník  
  a areálu společnosti Holz Schiller s. r. o. na obecních pp. č. 811/17 a 811/22  

  v k. ú.  Luby – dle předložené dokumentace. 
b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  
 a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – chodníku na pp. 

  č. 811/17 a 811/22 v k. ú. Luby v souvislosti s uložením přípojky optické sítě pro 
INVEST TEL, s. r. o., dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov a dle podmínek 
HO. 

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na akci „Klatovy, 
Tyršova, parc.č.486/4 - NN“ vč. umístění kabelu NN do pozemku města pp. č. 3209/32  

 v k. ú. Klatovy dle předložené PD, s podmínkami HO. 
 

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. února 2021 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Třešňovka, pp. č. 2186/43 - NN“ v obecních pp. č. 2186/9, 2186/58  

 a 2186/59 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 53/5 

Rada města schválila předložený návrh Dílčí územní studie na umístění víceúčelového hřiště 
v areálu ZŠ Tolstého v Klatovech a uložila OVÚP zajistit vložení dat o této územní studii do 
evidence územně plánovací činnosti. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 54/5 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2021 

MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech – 3. etapa“.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 55/5 

1. Rada města rozhodla o podání žádostí z programů památkové péče Plzeňského kraje na 
akce:  

 a)  Klatovy, nám. Míru, radnice 62/I – restaurování lustrů – III. etapa, 

 b) Klatovy, Hůrka – rekonstrukce podlahové plochy bývalé kaple, 
 c) Klatovy, Plánická – Vídeňská, městský dům čp. 3, 4/I, 
 d) Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV, 
 e)  Klatovy, Pražská ul., městský dům čp. 23/I,  
 f) Klatovy, Václavská – Pražská, městský dům čp. 122/I,  
 a uložila ORM podat žádosti v termínu do 22.03.2021. 
 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování  
 a modernizace sportovišť v roce 2021 na akci „Víceúčelové hřiště Točník“ a uložila ORM 

podat žádost v termínu do 10.03.2021. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 56/5 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.02.2021. 

 

Bod č. 57/5 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 v souladu s ust. § 23 odst. 5 
školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 58/5 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol v Plzeňském 
kraji“ ve školním roce 2021 – 2022. 

                                                                        Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 59/5 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2021. 
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Bod č. 60/5 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí  
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou a Stavebním a nájemním 
družstvem 60 b.j. Klatovy, zastoupené předsedou představenstva Tomášem Denkem (pronajímatel) 
a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem garážového státní – poř. č. 33. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy, 

zastoupenou ředitelkou Mgr. Lucií Švehlovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru v čp. 139/I – poř. č. 34.  
 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a , , , (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. III. „smlouvy“ – poř. č. 35. 
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pořadatel) a společností RedHead Music s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem 
Staňkem (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Callty, 22.12.2021 – poř. č. 36. 
 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností CZECHOMOR AGENCY s.r.o. Praha, zastoupenou 

jednatelem Karlem Holasem. 

Předmět smlouvy: vystoupení hudební skupiny ČECHOMOR 18.09.2021 – poř. č. 37. 
  

Smlouva č. 014/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav (zprostředkovatel).  
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci AVON pochodu - Anna K BAND – poř. č. 38. 
 

Dohoda o poskytnutí pomoci a peněžní náhradě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a osobou, která zajistí péči o osoby bez přístřeší 
(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: zajištění peče o osoby bez přístřeší – poř. č. 39. 

 

Bod č. 61/5 

Rada města neschválila poskytnutí mimořádné dotace organizaci ALKA, o.p.s., Podbrdská 269, 
Příbram a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele.   
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová   

Bod č. 62/5 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                          
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Bod č. 63/6 

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

Bod č.64/6 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pozemků se stavbami na stp. č. 73/1, 
stp.č.  73/2, stp. č. 205 a pp. č. 37/3 o celkové výměře 616 m2 v k. ú. Luby p.  

, , . 
 

2. a) Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 37/30 a části pp. č. 37/18 v k. ú. Luby o výměře 585 m2 

 za cenu 10,00 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou Společenství domu čp. 256 Luby, 
 Luby 256, Klatovy.  

 b) Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 37/29 o výměře 22 m2 za cenu 10,00 Kč/m2/rok + 

 inflace na dobu neurčitou Společenství domu čp. 256 Luby, Luby 256, Klatovy, po dořešení 
 majetkoprávního vypořádání (směny) s  a , . ,  
 . 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 37/29 o výměře 22 m2 v k. ú. Luby ve 
vlastnictví  a , . , , za obecní pozemek pp. č. 
37/28 o výměře 26 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy, bez finančního doplatku. 

 

4. Rada města neschválila pacht pp. č. 121/34 o výměře 26 m2 a pp. č. 143/15 – část o výměře 
50 m2, celkem 76 m2 za cenu 10,00 Kč/m2/rok + inflace p. , , 

, na dobu neurčitou. 
 

5. Rada města neschválila pacht pozemku p. č. 603/2 o výměře 26 m2 v k. ú. Střeziměř za cenu 
10,00 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou , . . 

 

6. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ 8AA 6336 
pro pí , , , , na pp. č. 165/3 – parkoviště 
v ulici Úzká v k. ú. Klatovy od 01.04.2021 na dobu neurčitou.   

 

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro ŠVK a. s. a 
souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 1972/67, 3557/48, 3557/42, 

1898/4 v k. ú. Klatovy z důvodu uložení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce: 
„Prodejna pro dům a zahradu, ulice Koldinova, Klatovy“ v době od 08.03.2021 do 31.03.2021, 
za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu, dle podmínek HO. 

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro ŠVK a. s. a 
souhlasila s provedením výkopových prací na obecním  pp. č. 3449 v k. ú. Klatovy z důvodu 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci akce: „Zástavba pozemku pp. č. 322/10 v k. 

ú. Klatovy“ v době od 15.03.2021 do 31.03.2021, za vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit úpravě povrchu, dle podmínek HO. 

 

 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 2. března 2021 
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9. Rada města rozhodla o uzavření splátkového kalendáře na úhradu smluvní pokuty ve výši 
76.000,00 Kč ve 12 měsíčních splátkách s dlužníkem, firmou BI company s.r.o., za prodlení 
kolaudace stavby v PZ Pod Borem v Klatovech dle uzavřené SOBK. Návrh na vklad uzavřené 
kupní smlouvy na převod pp. č. 4212 v k. ú. Klatovy do katastru nemovitostí bude podán až po 
zaplacení smluvní pokuty. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.65/6 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Skládka TKO 
Štěpánovice – realizace III. části III. etapy + rekultivace I. části III. etapy“. 

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – BIGGEST construct s.r.o., Borská 
1232/40a, 301 00  Plzeň, IČ: 05278627. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 19.955.707,18 Kč 
bez DPH, 24.146.405,69  Kč vč. DPH. 

    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.66/6 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – Karafiátová ulice, výstavba 
retenční nádrže“, uzavřená výzva. 

 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – VAK SERVIS s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 5.894.483,85 Kč bez 
DPH, 7.132.325,46 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.67/6 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Nákup automobilu pro Městskou policii Klatovy“. 
Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek byla podána jediná nabídka.  

Rada města uložila OVV vyhlásit novou veřejnou zakázku s upravenými technickými podmínkami. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

           p. Ing. Klemsa 

 

Bod č.68/6 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, oprava MK 

a výměna vodovodu Pražská, rekonstrukce MK a výměna vodovodu Rybníčky". 
 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. 
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2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 18.420.645,27 Kč 
bez DPH, 22.288.980,78 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.69/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „VDJ Klatovy – 

elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách. 

 

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 (zadávací podmínky) 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  

 Petr Kodeš    

 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.70/6 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Adaptační opatření v ochraně 
přírody 2021 na akci „Ošetření dřevin: Klatovy nábř. Kpt. Nálepky – II. etapa“ a uložila ORM 
podat žádost v termínu do 15.03.2021. 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby cyklostezek, 
cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 

na akci „Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice“ a uložila ORM podat žádost v termínu 
do 26.03.2021. 

 

3.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Vodohospodářská infrastruktura 

2021 na akci „VDJ Klatovy – elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného “ a uložila 
ORM podat žádost v termínu do 31.03.2021. 

                                                                                                      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č.71/6 

1. Rada města rozhodla o vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na akci 
„Dětské hřiště Domažlické předměstí“ firmu Adestik, s.r.o., Vrhaveč, s dopadovými plochami 
řešenými kačírkem. 

2.  Rada města uložila ORM objednat PD u firmy Adestik s.r.o., Vrhaveč. 
                                                                     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.72/6 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 23.02.2021 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Niederleho 

272/III s pí , bytem Klatovy, , na dobu určitou 
6 měsíců, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 103 na adrese Klatovy,  
 s pí , bytem Klatovy, ,  na dobu neurčitou, pod 

podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 
k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 507 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s p. , bytem , , na dobu neurčitou, pod 
podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 na adrese Klatovy, Masarykova 
393/III s p.  a pí , bytem , na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
50.000 Kč.  

   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č.73/6 

Rada města schválila záměr pronajmout nebytový prostor na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV  
pí Ing. arch. Adrianě Stejskalové, roční nájemné ve výši 18.732 Kč. 
   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č.74/6 

Rada města schválila MěÚSS Klatovy, p. o., přijetí darů pro zařízení: 
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Újezdec: 

 finanční dar v hodnotě 5.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí 
klientů,  

      dárce: , , , 
 finanční dar v hodnotě 12.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových 

akcí klientů,  
      dárce:  , , . 

 

Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

                                                                                           Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová  

 

Bod č. 75/6 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zasoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná).  
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Předmět smlouvy: akce IV-12-0010779/VB/01, Klatovy, Sobětice, 55/38 – kann – poř. č. 40. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností BOŘÍK 
B+B elektro s.r.o., zastoupená Jaroslavem Boříkem a Ing. Petrem Dortem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Lažánky, pč. 564 – kann – poř. č. 41.  
 

Dodatek č. 2 k PS 1200151634 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou VZP, a.s., zastoupenou Petrem Mariničem (pojistitel). 
Předmět dodatku: zvláštní ujednání pro depozitní sklad – poř. č. 42. 
 

Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, zastoupenou Miroslavem Flaxem a Bc. Martinem Vítem, MPA (správce). 
Předmět smlouvy: akce „KLATOVY – PRAŽSKÁ ULICE, SO 402 – metropolitní optická síť“ – 

poř. č. 43. 
 

Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (věřitel) a společností BI company, s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Richardem Krebsem (dlužník). 
Předmět dohody: splátkový kalendář – poř. č. 44. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní s aukční vyhláškou mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a budoucím kupujícím. 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 147/10 k.ú. Otín u Točníka – poř. č. 45.  
 

 

Bod č. 76/6 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

  

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                          
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Bod č. 77/7 

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

Bod č.78/7 

Rada města vzala na vědomí informace ohledně dokončovacích prací na Vodojemu. 
 

Bod č.79/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 602 o výměře cca 90 m2 v k. ú. 
Sobětice u Klatov panu , , , za cenu obvyklou 
200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 18.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

2. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 341/2 o výměře cca 185 m2 

v k.ú. Střeziměř panu , , . 

3. Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru části pp. č. 2203/16, pp. č. 2215 a části pp. č. 
2203/13 v k. ú. Klatovy o výměře cca 1 600 m2 vč. stavby budoucí propojovací komunikace 
mezi silnicí I/27 a kolonií Markyta od firmy IMPORTO Estate s.r.o., Puškinova 663, 
p. Klatovy zastoupené Ing. Petrem Boušou, jednatelem do vlastnictví města Klatovy. Úkon 
bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě darovací. 

4. Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru pp. č. 322/6 o výměře 958 m2 vč. stavby 
účelové komunikace U GARNI v k. ú. Klatovy a  dětského hřiště v lokalitě U GARNI na 
oddělené části pp. č. 322/10 o výměře cca 168 m2 v k.ú. Klatovy od  

. , , . , do majetku města Klatovy, s podmínkou 
vybudování vpustí a veřejného osvětlení. Úkon bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě 
darovací. 

5. Rada města doporučila ZM schválit prominutí části 50 % smluvní pokuty vyměřené ASL 

Servis s.r.o. za nedodržení termínu kolaudace stavby v PZ Pod Borem v Klatovech dle 

uzavřené SOBK. 
6. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 471/1 a 471/2 v k. ú. Kvaslice o výměře 

cca 30 m2 pro , , , za účelem vybudování vjezdu na 
sousední pp. č. 358/1 a 358/5 v k. ú. Kvaslice, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

7. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 6820 v k. ú. Klatovy o výměře cca 15 m2 

pro , , , za účelem vybudování vjezdu na sousední 
pp.č. 6813 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

8. Rada města neschválila pronájem části o obecní pp. č. 967/6 v k.ú. Klatovy majitelce 
sousedního atriového domu čp. 655/III , , 

, za cenu 2.000,00 Kč/rok + inflace + DPH v platné výši, za účelem umístění 
přístřešku na osobní automobil, na dobu neurčitou. 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

stavbu: „Reko MS Klatovy – Kollárova – stavební úpravy STL plynovodu a přípojky“ na 
obecní pp. č. 217 a pp. č. 3715/5 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a 
souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – stavbě chodníku na pp. 
č. 3715/5 v k. ú. Klatovy pro GasNet, s. r. o. z důvodu realizace akce: „Reko MS Klatovy – 

Kollárova – stavební úpravy STL plynovodu a přípojky“, s podmínkami HO. 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. března 2021 
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, K Vodojemu, parc. č. 3209/93 – NN“ na obecní pp. č. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

11. a) Rada města souhlasila se stavbou nového RD na pp. č. 3209/93 v k.ú. Klatovy ve 
vlastnictví , , dle předložené dokumentace, dle vyjádření 
MA a s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, 
K Vodojemu – vodovodní a kanalizační přípojka pro pp. č. 3209/93“ na obecní pp. č. 
3209/24 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a 
souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy pro , , z důvodu realizace akce: „Klatovy, 
K Vodojemu – vodovodní a kanalizační přípojka pro pp. č. 3209/93“. 

 c) RM rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3209/24 v k. ú. Klatovy o výměře cca 15 m2 

pro , , za účelem vybudování vjezdu na sousední pp. č. 
3209/93 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

12. Rada města souhlasila se stavebními úpravami a přístavbou RD čp. 452/IV v Lipové ulici ve 
vlastnictví , , dle předložené dokumentace, dle vyjádření 
MA.  

13. RM souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  stavbu: 

„Čínov, KT, pp. č. 3062/6 - NN“ uložení zemního kabelu NN na obecních pp. č. 3653/2 a 
3822/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

14. 1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „RD na pp. č. 3062/7 a 3653/4, k. ú. Klatovy“ na prodloužení STL plynovodu, 

s uložením vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením na místní komunikaci  na 
obecní pp. č. 3822/1 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 2. Rada města souhlasila se stavbou RD) na pp. č. 3653/4 a 3062/7 v k.ú. Klatovy ve 

vlastnictví , , Klatovy, dle předložené dokumentace, dle 
vyjádření MA. 

15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Dragounská ulice – STL plynovod + 2 x přípojka pro BD“ na obecních 
pp. č. 3466/2, 3466/4 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, pp. č. 650/13 – NN“ na obecních pp. č. 631/1, 631/3, 650/13 v k.ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, na dobu určitou, tj. po dobu 
pronájmu obecní pp. č. 650/13 v k. ú. Klatovy pro areál FotbalParku. 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

na stavbu: „STL přípojka plynu pp. č. 668“ na obecní pp. č. 87/12  v k.ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

18. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Štěpánovice, KT, pp. č. 87/10 - NN“ na obecní pp. č. 87/12 v k. ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

19. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Štěpánovice KT, parc. č. 87/13 - NN“ na obecní pp. č. 87/12  v k. ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

20. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 
na stavbu: „Štěpánovice, kat. č. 262/15 – prodloužení vodovodu“ vodovodu na obecní pp. č. 
262/15  v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

21. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Vícenice prodloužení veřejného osvětlení“ na obecních pp. č. 299 a 300  v k. ú. 
Vícenice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
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22. Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav RD čp. 46 a s přístavbou garáže 
v Tajanově u Tupadel, na pp. č. 68/10 a stp. č. 64 v k. ú. Tajanov u Tupadel ve vlastnictví 

, , Klatovy 33901, a , , 
Klatovy 339 01 dle předložené dokumentace, dle vyjádření městské architektky. 

23. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 

„Luby pod hřbitovem plynovod, plynovodní přípojky, přípojky vodovodu a kanalizace, 
sjezdy“ na obecních pp. č. 812/3 a 101/2 v k. ú. Luby a s připojením na místní komunikaci 
na obecním pp. č. 101/2 v k. ú. Luby. 

24. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Dobrá Voda u Chlistova KT, k. ú. Střeziměř pp. č. 1088 – NN“ na obecních pp. č. 1063 a 
1065 v k. ú. Střeziměř dle předložené projektové dokumentace. 

25. Rada města souhlasila s umístěním prodejního mobilního zařízení italské zmrzliny typu 
zmrzlinářské kolo v Mercandinových sadech u přístaviště lodiček od 01.04.2021 do 
30.09.2021 v době od 14:00 h do 18:00 h a v Hostašových sadech u ulice Plánická od 
01.04.2021 do 30.09.2021 v době od 11:30 h do 13:30 h pro provozovatele  

, , . .  
26. Rada města nesouhlasila s umístěním prodejního mobilního stánku ovocných nápojů a 

točené zmrzliny v Mercandinových sadech - u přístaviště lodiček od 01.04.2021 do 
30.06.2021 v době od 11:00 h do 19:00 h pro  ,  

, . .  
27. Rada města rozhodla o zřízení mezideponie na pp. č. 963/5 a 954/20 v k. ú. Klatovy pro 

firmu GASSPO, spol. s r. o. po dobu realizace stavby „Klatovy, Domažlické předměstí, II. 
etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ a „Klatovy, Domažlické 
předměstí, III. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ s podmínkami 
HO.  

28. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro INVEST 
TEL, s. r. o. Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 3756/1, 
2774/36, 3760/2 v k. ú. Klatovy pro provedení rekonstrukce kNN v rámci akce:  „Klatovy, 
Procházkova – kNN“ v době od 15.03.2021 do 30.03.2021, za vhodných klimatických 
podmínek. 

  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 80/7 

Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na akci „T-

Mobile – 2. etapa – část 2021-2022“, uzavíranou mezi městem Klatovy jako budoucím 
povinným a firmou T-Mobile Czech Republic a. s. jako budoucím oprávněným.  
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 81/7 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z IROP na akci „Expozice – 

refektář čp. 59/I“ a informace o dalším postupu dle předloženého harmonogramu. 
 

Bod č. 82/7 

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 „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa – část 1“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 
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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. 
 

4. Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky). 
     

5. 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. 
 

6. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Václav Chroust  
Ing. Martin Kříž 

Petr Fiala  

Pavel Strolený  
Mgr. Jaromír Veselý 

Ing. Daniela Pleskotová  
Mgr. Radka Šustrová  
Luděk Černík  
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: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 83/7 

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 „Havárie střešního pláště uhelny 
kotelny 106/V, sídliště ROZVOJ, Klatovy“ 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 (zadávací podmínky) 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       

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

Bod č. 84/7 

Rada města vzala na vědomí realizační plán na rok 2021, který je součástí Komunitního plánu 
sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku. 
 

Bod č. 85/7 
Rada města doporučila ZM rozdělit dotaci takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken 

b) 100 tis. Kč na akci objekt muzea čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád dvorní části 
a štít. 

  Zodpovídá: Ing. Kunešová 

 

Bod č. 86/7 

1. Rada města schválila snížení nájemného pro nebytové prostory ve výši 100% pro provozovny, 
které jsou ohroženy opatřeními vlády z důvodu zmírnění epidemiologických opatření a to od 
29.3.2021 po dobu platnosti protiepidemických opatření. 
Rada města schválila snížení nájemného pro nebytové prostory ve výši 50 % pro 

provozovny, které jsou částečně ohroženy opatřeními vlády z důvodu zmírnění 
epidemiologických opatření a to od 29.3.2021 po dobu platnosti protiepidemických opatření. 
U ostatních provozoven v seznamech neuvedených již od 29.3.2021 neplatí sleva na 
nájemném pro nebytové prostory. V jednotlivých případech je možné podat individuální 
žádost o poskytnutí slevy. 

 

2. Rada města neschválila zvýšení nájemného z nebytových prostorů o procentuální část, 
vyjadřující míru inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2020. 

  Zodpovídá: Ing. Kurcová 

 

Bod č. 87/7 

Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací a 
území města Klatovy pro rok 2021“ dle přiloženého návrhu komise. 

 Zodpovídá: p. J. Koželuhová 

 

Bod č. 88/7 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 01.03.2021 
 a přijala následující závěry:  
žádosti o mimořádné dotace:  
1. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na „Okresní soutěž 

ml. zdravotníků“ ve výši 15.000 Kč, 
2. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na „Oceňování 

bezpříspěvkových dárců krve“ ve výši 10.000 Kč, 
3. Oblastní spolek ČČK Klatovy – neschválila poskytnutí mimořádné dotace na zakoupení 

dodávkového vozidla, 
4. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost Úřadu 

Oblastního spolku ČČK ve výši 40.000 Kč na celý rok 2021, 

5.  Milan Janoušek – schválila poskytnutí mimořádné dotace na financování mezinárodních 
turnajů v tenisu pro hráče Lukáše Janouška ve výši 40.000 Kč, 
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6. Svaz zdravotně postižených Šumava – schválila poskytnutí mimořádné dotace na návštěvu 
divadelního představení ve výši 10.000 Kč, 

7. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné 
dotace na soutěž Mladý zahrádkář ve výši 5.000 Kč, 

8. Klub Křišťál, z.s. – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost klubu ve výši 
16.000 Kč, 

9. Triatlon klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na přespolní běh „Husínský 
kros“ ve výši 3.000 Kč, 

10. Veronika Náměstková – schválila poskytnutí mimořádné dotace na mapy pro orientační běh 
ve výši 20.000 Kč, 

11. Klub přátel Klatovska – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost spolku, údržbu 
objektu na Hůrce, pořádání akcí ve výši 25.000 Kč, 

12. Bowle 09 1. pétanque Klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na pořádání 
regionálních turnajů ve výši 8.000 Kč, 

13. Klub 3. armády v Klatovech – schválila poskytnutí mimořádné dotace na vydání knihy ve 
výši 25.000 Kč, 

14. Lukáš Kadlec – schválila poskytnutí mimořádné dotace na soutěž v silových disciplínách ve 
výši 10.000 Kč, 

15. Šumavský spolek neslyšících Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na nájem a 
provoz ve výši 6.000 Kč. 

16. Spolek Klatovanů v Praze – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost spolku ve 
výši 10.000 Kč, 

17. Svaz zdravotně postižených - Šumava - schválila poskytnutí mimořádné dotace na kulturní a 
vzdělávací činnost, ozdravné akce ve výši 50.000 Kč. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 

veřejnoprávní smlouvy.  
  Zodpovídá: pí Koželuhová 

 

Bod č. 89/7 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2021“, tematický okruh č. 5 „Západočeské baroko“ ve výši 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a 
její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 dost. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: Bc. Poupová 

 

Bod č. 90/7 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2021“, Bohuslav Balbín, ve výši 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 dost. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: Bc. Poupová 

 

Bod č. 91/7 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci 
pro rok 2021 ve znění Přílohy.  
 Zodpovídá: Bc. Kleinerová 
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Bod č. 92/7 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2021. 
 

Bod č. 93/7 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (město) a útulkem pro kočky Šance pro kočku, z.s., zastoupený předsedkyní spolku 
Annou Špačkovou (útulek).  
Předmět smlouvy: Umístění a následná péče o nalezené, odložené a toulavé kočky, které jsou 
odchycené v místě působiště města – poř. č. 46. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 3/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a Ing. arch. Adrianou Stejskalovou, Bakov nad 
Jizerou (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 9, Vídeňská ulice, Klatovy – poř. č. 47. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Sedlákova, parc. č. 1510/11 – kNN – poř. č. 48. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Kosmáčov, p.č. 17/1 – kNN – poř. č. 49. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ŘSD ČR, přísp. org., 
zastoupena Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinný) 
Předmět smlouvy: „Klatovy-Čínov kanalizace 1. část“ – poř. č. 50. 
 

Bod č. 94/7 
Rada se seznámila se záměrem České pošty, s.p., uzavřít pobočku v Gorkého ulici v sobotu pro 

nedostatek zákazníků. Rada města doporučuje udržení alespoň zúžené doby provozu od 8 h do 
11 h, ve frekventovaných obdobích v plném rozsahu. 
 

Bod č. 95/7 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

  

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                          
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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 
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Bod č. 117/9 

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

Bod č. 118/9 

Rada města vzala na vědomí informaci velitele o činnosti městské policie.      
 

Bod č. 119/9 

Rada města projednala výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o. za r. 2020. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Král Ph.D. 
Bod č. 120/9 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. 
projednala výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti za r. 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 121/9 
1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 

 organizací města za rok 2020 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
 tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 
 

2. Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2020 v souladu s 
ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2020.  

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č.122/9 

Rada města doporučila ZM: 

a) v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat závěrečný účet města za rok 
2020 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru 

ZM a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad, 

 

b) schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 31.12.2020, 

 

c) schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 v hlavní činnosti po zdanění 
 ve výši 41.333.110,30 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti 
 hospodářské (2.333.306,25 Kč) ve výši 229.034,13 Kč na analytický účet 419/82 – Fond 

 oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (2.104.272,12 Kč) na účet 432 – Výsledek 
 hospodaření minulých let. 

   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. dubna 2021 
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Bod č. 123/9 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2021. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 124/9 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání  finanční komise a finančního výboru 
z 12.04.2021. 

 

Bod č. 125/9 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej stp. č. 54 o výměře 136 m2 včetně stavby čp. 54  
 a části pp. č. 68/19 o výměře cca 213 m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel p. , 

, . 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pozemků pp. č. 13,  rybníku  o výměře 
961 m2 a pp. č. 14/1, břehu rybníka o výměře 524 m2 v k. ú. Drslavice u Tupadel vlastníku 
sousedního pozemku , , .  za kupní cenu 
smluvní ve výši  120.480,00 Kč bez DPH ( DPH bude účtováno). 

 

3. Rada města rozhodla o odložení úhrady nájemného z obecních pozemků , 
,  do 15.10.2021.  

 

4. Rada města rozhodla o pronájmu pp. č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7 a 2597/8 o celkové 
výměře 10 058 m2

 
v k. ú. Klatovy za účelem výcviku řidičů motocyklů v autoškole na dobu 

neurčitou za nájemné ve výši 4.000,00 Kč/rok + DPH pro , , 

. 

 

5. a) Rada města vzala na vědomí informaci o připravovaném záměru umístění terénních hracích 
 prvků na pp. č. 2594/2 v k. ú. Klatovy (Chaloupky) a uložila ORM zajistit jejich osazení 
 včetně vybudování zábran podél rybníka. 

  b) Rada města rozhodla o výpovědi smlouvy  o výpůjčce  obecních pp. č. 2594/2 a stp. č. 1310 
 vše v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1.056 m2 , ,  
 .   

 

6. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 66 v k. ú. Klatovy o výměře 4 m2 

společnosti  
na dobu neurčitou po dobu letní sezóny, tj. každoročně od 01.05. do 30.09., za cenu  

 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, celkem 400,00 Kč/rok bez DPH. 

 

7. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní stp. č. 1616 v k. ú. Klatovy o výměře 60 m2 

Oblastní charitě Klatovy, Václavská 12, p. Klatovy za účelem parkování 6 osobních automobilů 
žadatele a jeho pracovníků na dobu neurčitou, do doby vyřešení využití objektu (s tříměsíční 
výpovědní lhůtou) za cenu 10,00 Kč/m2/rok + DPH + inflace, celkem 600,00 Kč za rok + DPH + 
inflace.    

 

8.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí   (souhlasu) na 

stavbu: „Klatovy, ul. za tratí – přeložka vodovodu LT 200“ na obecní pp. č. 957/22, 3452/1  

 a 3454/2 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, ŠVK, popř. TSMK. 
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9.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemku pp. č. 217 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Kollárova ul., stavební úpravy STL 
plynovodu a přípojky“ v rozsahu cca 60 bm plynovodu ve stávající trase. 

                                                                                                     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 126/9 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč do programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 - 2024 na akci „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ a 
uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 30.04.2021.  

 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč do programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 - 2024 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy základní 
školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu 
do 30.04.2021.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  

Bod č. 127/9 

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 „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“ 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 (zadávací podmínky) 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       

 Luděk Černík  

 Ing. Jindřiška Kurcová       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 128/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.04.2021. 

 

Bod č. 129/9 

Rada města neschválila podání žádosti o grant v rámci vyhlášené výzvy Nadace partnerství 
k podávání projektů na výsadbu stromů 2021 na akci „Výsadba stromů u PPO ve Střeziměři“.  

 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek  

Bod č. 130/9 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“. 
 Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 131/9 

1. Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a doporučila ZM: 
a) schválit poskytnutí dotace České asociaci překážkových sportů ve výši 120.000 Kč na 

mistrovství ČR v překážkovém sportu, 
b) schválit poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 63.000 Kč pro 

Univerzitu třetího věku ZČU v Klatovech 2021, 

c) schválit finanční příspěvek ze Zlatého fondu Folklornímu spolku Šumava Klatovy ve 

výši 150.000 Kč na XXVII. Mezinárodní folklorní festival 2021. 
 Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 132/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 22.03.2021.  

 

Bod č. 133/9 

Rada města neschválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopov 207/25, 301 00 Plzeň. 

                                                                                               Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 134/9 

Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné 
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2021 ve výši 5.000 Kč 
na aktivity zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru SVZ. 

   Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 135/9 

Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň  
na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 

Klatovy pro rok 2021 ve výši 130.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru SVZ a současně schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 136/9 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen 2021. 
 

Bod č. 137/9 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.  
    Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
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Bod č. 138/9 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 4/21 a přijala tyto závěry: 
k bodu 1.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 3, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III, s pí , , .  na 
  dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 7, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s pí  a . ,  
   na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 10, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s pí , ,  na dobu  
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.4. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 37, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s p. , , , na dobu 
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 0+1 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
  Koldinova 326/II s pí , , , na  
  dobu určitou 1 rok, pod podmínkou ukončení nájmu bytu č. 7, na adrese ,  

  , 

k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 3+KK s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Plánická 836/IV s pí , ,  na 
  dobu určitou 1 rok, pod podmínkou ukončení smlouvy o ubytování ubyt. jednotky č. 4, 

  na adrese , .        
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 139/9 

Rada města doporučila ZM schválit prodej bytové jednotky č. 430/1, Vaňkova 430/II, Klatovy. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 140/9 

Rada města schválila Městkému kulturnímu středisku Klatovy, p.o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“. 
   Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

 

Bod č. 141/9 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Zdeňkem Petrášem 
(budoucí oprávněný) a Ing. Zbyňkem Pitelem, Mgr. Michaelou Pitelovou, Ing. Vítem Matysem a 
Ing. Ilonou Matysovou (investor). 

Předmět smlouvy: akce č. 8800101605_1/BVB - poř. č. 58. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  (budoucí 
dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/24, 139/38 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 59. 
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  
(budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/37 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 60.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  (budoucí 
dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/24, 139/37, 139/38 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 61. 
 

Smlouva kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., zastoupenou Ing. Ivanem Janekem 

(prodávající). 
Předmět smlouvy: metropolitní síť – mikrotrubičky – Podhůrecká ul. – poř. č. 62. 
 

Smlouva kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(prodávající) a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., zastoupenou Ing. Ivanem Janekem 

(kupující). 
Předmět smlouvy: metropolitní síť – mikrotrubičky – Koldinova ul. – poř. č. 63.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a 

, ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebytový prostor v čp. 53, Vrbova ul.,  Klatovy IV – poř. č. 64. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a  

. . , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor v čp. 9 , Vídeňská ul., Klatovy IV – poř. č. 65. 
 

Bod č. 142/9 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 20.04.2021. 
 

 

Bod č. 143/9 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

  

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 144/10 

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

Bod č. 145/10 

1. Rada města se seznámila s výsledky hospodaření společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.     
a se situací na trhu odpadů. 

2. Rada města doporučila starostovi města, aby na jednání valné hromady společnosti hlasoval 
pro schválení roční účetní závěrky. 

  Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

Bod č. 146/10 

1. Rada města souhlasila se změnou vnějšího vzhledu fasády novostavby budovy obchodního 
centra v ulici Domažlická v Klatovech dle varianty č. 5 – s prosklením východní strany v ¼ její 
délky a se snížením výšky stavby na 6,3 m, dle předložené upravené projektové dokumentace. 

  

2. Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Vodovodní přípojka k pp. č. 106 k. ú. Kydliny“ na obecní pp. č. 655/1 v k. ú. Kydliny. 

 

3. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
„REKO VLT DN 150 Klatovy – Štěpánovice“ pro GasNet, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 
Brno dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

4. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
„Venkovní hřiště pro plážové sporty“  na obecním pp. č. 879/37 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace. 

 

5. Rada města rozhodla o prominutí poměrné části nájemného za užívání pozemků v areálu na 
Domažlickém předměstí, za období trvání nouzového stavu, firmě Sport Club Klatovy,  

      U Elektrárny 917, 339 01 Klatovy.   

 

6. Rada města souhlasila s předloženou aktualizací projektové dokumentace na stavbu bytového 
dvojdomu a parkovacího domu v 1. etapě akce: „Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + 
parkovací dům“ a s uložením vodovodních a kanalizačních přípojek do obecních pp. č. 1386/1,  
1397/2, 1410/7, 1408/1, 3537/2, 3538/2, 1482/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 

s podmínkami ŠVK a. s., s podmínkami:  
- předzahrádky u dvojdomu budou oploceny, uvnitř oplocení bude osázena zeleň pro 

vymezení rozhraní soukromého a veřejného prostoru, 
- bude vybudován propojovací chodník ze sídliště směrem do Podhůrecké ulice, 
- budou provedeny terénní a sadové úpravy prostoru mezi stávajícím hřištěm a dvojdomem 

(chodníkem), 
- parkovací místa na terénu, budovaná v rámci parkovacího domu, nebudou oplocena. 

 

 

 

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 27. dubna 2021 
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7. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch společnosti Povodí Vltavy, státní podnik na p. č. 690 v k. ú. 
Kydliny pro umístění, přístup z důvodu provozování, údržby a oprav odvodňovacího příkopu 
pro akci „Polní cesta C12 a příkop OV v k.ú. Kydliny“ v rozsahu cca 5 bm.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 147/10 

Rada města vzala na vědomí informace ohledně změny postupu společnosti ČEZ a. s. při zřizování 
věcných břemen za ukládání vlastních sítí a rozhodla o platnosti Sazebníku za ukládání sítí do 
pozemků ve vlastnictví města. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 148/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Víceúčelové hřiště Točník“, uzavřená 
výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 
Klatovy, IČ: 25247069. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.095.409,14 Kč 
bez DPH, 2.535.445,06 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 149/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nákup automobilu pro městskou policii 
Klatovy“, uzavřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ASPEKTA Trading s.r.o., 

Rokycanská 1337/64, 312 00 Plzeň, IČ: 25224492. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 439.260,00 Kč bez 
DPH, 531.504,60 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 150/10 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Havárie střešního pláště uhelny kotelny 
106/V, sídliště ROZVOJ, Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 
22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.683.900,00 Kč 
bez DPH, 2.037.519,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 151/10 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2022 
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční 
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dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 13.05.2021.  

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V1_2022 
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 na akci „Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“ a uložila ORM zajistit podání 
žádostí v termínu do 13.05.2021.  

 

3.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V2_2022 
Pořízení nového dopravního automobilu“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční 
dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022 na akci „Pořízení nového dopravního automobilu 
pro JSDHO Střeziměř“ a uložila ORM zajistit podání žádostí v termínu do 13.05.2021. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 152/10 

1. Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně neschválení dotace ze SFPI do 

programu Regenerace sídlišť s věcným zaměřením na přeměnu městských sídlišť na 
víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí na akci „Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“. 
 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“. 
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. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 8.665.491,20 Kč 
bez DPH, 10.485.244,35 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 153/10 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu SFPI „Brownfieldy -  revitalizace území se 
starou stavební zátěží“ na akci „Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích“ a uložila 
ORM podat žádost v termínu do 30.04.2021. 

 

2.  Rada města schválila Investiční záměr „Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích“.  
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 154/10 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/6/2021/Ko 
z 05.03.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou VAK SERVIS s.r.o. na akci „Klatovy 

– Karafiátova ulice, výstavba retenční nádrže“. Předmětem dodatku je změna dílčího termínu 
dokončení díla.  

 

2. Rada města uložila ORM zajistiti uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění.  
 

3. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. HO/SD/Koc/2021/1 
z 04.01.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava 
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komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část. Předmětem dodatku je změna 
dílčího termínu dokončení díla. 

 Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění.  
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                 p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 155/10 

1. Rada města schválila 1. aktualizaci Plánu vodohospodářského fondu na rok 2021. 
 

2. Rada města se seznámila a vzala na vědomí Zprávou o provozování vodovodu a kanalizace 
města Klatovy za rok 2020. 

 

3. Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit,  v koordinaci s dalšími odbory města a 
provozovatelem VHI, realizaci akcí obsažených v plánu vodohospodářského fondu a podílet se 
na přípravě akcí obsažených v zásobníku vodohospodářského fondu. 

      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
       p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 156/10 

Rada města schválila variantu č. 3 pro další dopracování projektové dokumentace na akci 
„Retenční nádrž Výhořice – Luby“. 

          Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 157/10 

Rada města rozhodla o podání žádosti o grant v rámci vyhlášené výzvy Nadace partnerství 
k podávání projektů na výsadbu stromů 2021 na akci „Výsadba stromů u PPO ve Střeziměři“ a 
uložila OŽP zajistit podání žádosti v termínu do 31.05.2021. 
 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 158/10 

Rada města v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se stanovami SND 60 b.j. Klatovy zmocňila pí Renatu Hrebeňovou, pracovnici 
odboru vnitřních věcí MěÚ Klatovy, jednat jménem města Klatovy v představenstvu SND 60 b.j. 
Klatovy. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 159/10 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 5/21 z 20.04.2021 a přijala tyto závěry:  
k bodu 4. 1.  vzala na vědomí skončení smlouvy o ubytování pí  v ubyt. jednotce  

  č. 31 na adrese Klatovy,  a pověřila SNK vyklizením ubyt. jednotky, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 212 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 5. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 604 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 5. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 616, na adrese Klatovy, Podhůrecká 
  832/III s . , , , na dobu neurčitou, 
  a sepsání dohody o ukončení nájmu k bytu č. 1, , bez  

  finančního vyrovnání 
k bodu 5. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 702 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,  
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k bodu 5. 5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.707 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s . , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,  

k bodu 6. 1.  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 49, 3+1 s příslušenstvím, na 
  adrese Klatovy,  na nabyvatele , 

  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49, 1+3 s příslušenstvím, na adrese  

  Klatovy, Plánická 125/V, , ,  
   s platností od 1. 4. 2021 na dobu určitou 1 rok s automatickou  

  prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy, 

k bodu 6. 2.  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 53, 1+kk s příslušenstvím, na 
  adrese Klatovy, Plánická 125/V na nabyvatele , 

  schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 53, 1+kk s příslušenstvím, na adrese  
  Klatovy, , , ,  
   s platností od 1. 4. 2021 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při 
  splnění podmínek nájemní smlouvy,  

k bodu 7. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 34 na adrese ,  
   s p.  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 7. 2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 na adrese Klatovy,  
  s .  na dobu určitou 3 měsíce, nájemné 63,96 Kč/m2. 

 

               Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  
Bod č. 160/10 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s Klatovskou nemocnicí a.s. na byt č. 8, 2+1 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, nám. Míru 63/I, na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení v nezbytně nutném případě. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 161/10 

1. Rada města schválila zvýšení nájemného z bytů a poplatku za ubytování na ubytovně 
Klatovy, Zahradní 743/III o procentuální část, vyjadřující míru inflace české měny, 
vyhlášenou ČSÚ za rok 2020. 

 

2. Rada města schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemní smlouvy uzavřené  
 s p. , , na nebytové prostory Klatovy, Puškinova 

čp. 88/IV a to od 01.05.2021.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  

Bod č. 162/10 

Rada města schválila úpravu plánu hospodaření řízené organizace Městská knihovna Klatovy 
s ohledem na výši přidělených dotací ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva 
kultury ČR. 
  Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č.  163/10 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Valtice, zastoupenou jednateli  

Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. a Ing. Kamilou Krejčiříkovou, Ph.D. (zhotovitel). 
Předmět  dohody:  narovnání vzájemných práv a povinností – poř. č. 66. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 
zastoupenou společností GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou 
Bulínovou (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Kollárova ul., stavební úpravy STL plynovodu  
a přípojky, číslo stavby: 7700103142“ – poř. č. 67. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 

Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Habartice, KT, parc. č. 75 – NN – poř. č. 68. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 
Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Pod Hůrkou, parc. č. 1392/60 NN“ – poř. č. 69.  

 

Smlouva o veřejném provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností RS CLASSICO, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem společnosti Radimem Schwabem (agentura). 
Předmět smlouvy: koncertní vystoupení Radima Schwaba a Kateřiny Brožové – poř. č. 70. 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o. 4/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) 
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: prodloužení termínu výpůjčky  poř. č. 71. 

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství a o výpůjčce věcí movitých mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a spolkem Klatovský spolek 
vinařů, z.s., zastoupený předsedou Ing. Jiřím Zavřelem (uživatel).  
Předmět dodatku:  p. č. 546, Mercandinovy sady – poř. č. 72. 

 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a společností Žďár Chudenice, s.r.o., Sobětice, zastoupenou jednatelem 
společnosti Ing. Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 1.2. Smlouvy – poř. č. 73. 

 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a společností Statek Sobětice, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem 
Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 1.2. Smlouvy – poř. č. 74. 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět dodatku: změna splatnosti ročního nájemného – poř. č. 75. 
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Smlouva č. 1200300115 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce podpory)  
a Státním fondem životního prostředí České republiky, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem 

Valdmanem (Fond).  

Předmět smlouvy: akce „PP Vodovodní přívaděč Točník – Otín“ – poř. č. 76. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO-údržba/2021z 04.01.2021 na akci mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna dílčího termínu plnění díla – poř. č. 77. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/6/2021/Ko z 05.03.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností VAK SERVIS s.r.o., 
zastoupenou jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna dílčího termínu plnění díla – poř. č. 78. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice – u prodejny svítidel – prodloužení vodovodu“ – poř. č. 79. 

 

Bod č. 164/10 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 12.04.2021. 

 

Bod č.  165/10 

Rada města se seznámila se zprávou jednatele společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 
o investicích v r. 2021 a doporučila starostovi města na jednání valné hromady OHK s.r.o. 
hlasovat o přidělení čistého zisku r. 2020 do fondu rozvoje.  
 Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.  
 

Bod č.  166/10 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 167/11 

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

Bod č. 168/11 

1.  a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  
 uložení vodovodního řadu DN 80 v 5. cestě v zahr. kolonii Pod Hůrkou a s uložením 
 kolmých přípojek  pro majitele zahrad pp. č. 1395/34, 1395/37, 1395/38, 1395/39, 1395/41, 
 1395/43, 1395/44, 1395/46, 1395/47, 1395/48 ve vlastnictví p. , 
 , , , . , 
 , , , .  
 , 

  

 b) Rada města schválila dar vodovodního řadu v pp. č. 3516/6 a 1395/42 v k. ú. Klatovy (v 5. 
 cestě) v délce  cca 95 bm, do majetku města od , , 

 , , . ,  
 , , , .  
 .  

 

2. a) Rada města souhlasila s napojením zahrady pp. č. 1395/64 ve vlastnictví Radka Farného, 
 Bolešiny 44, p. Klatovy formou prodloužení vodovodního řadu v obecní pp. č. 1395/58  

 v k. ú. Klatovy (podélně v 6. cestě) od šikmého vedení DN 300 v délce cca 3 bm (k místu 
 odbočky kolmé přípojky) a uložení kolmé přípojky k zahradě žadatele, na náklady žadatele, 
 , , . , s podmínkami HO a ŠVK  

  

 b)  Rada města schválila dar vodovodního řadu v pp. č. 1395/58 v k. ú. Klatovy (v 6. cestě) 
 v délce cca 3 bm, do majetku města od , , . .  

  

3. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na akci “SENÍK k. ú. 
Otín u Točníku p. č. 73/16“ v k. ú. Otín u Točníku, dle předložené projektové dokumentace  

a v souladu s platným územním plánem města Klatov.                                 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 13/1 o výměře  34  m2 za cenu dle ZP 

obvyklou 430,20 Kč/m2 a pp. č. 449/5 o výměře 18 m2 za cenu dle ZP obvyklou 200,76 Kč/m2 , 

celkem 18.240,48 Kč bez DPH (DPH bude účtováno), vše v k. ú. Štěpánovice u Klatov, do 

vlastnictví , , . 
 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 

 „Rezidence Pod Šumavou SO1, rodinný dvojdům I, II“ na pp. č. 204/4 a stp. č. 174 v k. ú. 
 Luby včetně povolení umístění plynovodních přípojek v pp. č. 203/9 a 811/46, vodovodní a 
 kanalizační přípojky v pp. č. 203/9 a připojení na MK na pp. č. 203/9 a 811/46 – dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO.  
 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a souhlasila 
 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 203/9 v k. ú. Luby pro 

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 11. května 2021 
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 společnost REFICO s. r .o. z důvodu realizace akce: „Rezidence Pod Šumavou SO1, 
 rodinný dvojdům I, II – přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu“. 

 

 c) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 811/16 v k. ú. Luby za účelem zřízení vjezdu na 
 pp. č. 804/4 a stp. č. 174 tamtéž. 

 

6. a) Rada města souhlasila s pořádáním cyklistického závodu horských kol 12.06.2021 v prostoru  

 Klatovského boru dle předloženého plánku závodu. 

 

       b) Rada města souhlasila s uzavírkou části komunikace Podborská vč. chodníků mezi  
 křižovatkou se silnicí č. 185 a odbočkou do ulice Schiffauerova  12.06.2021 od 07:00 do 
 19:00 hodin. Dopravní obsluze bude vjezd umožněn. 

 

        c) Rada města rozhodla o udělení výjimky ze zákazu jízdy na kole mimo lesní cesty a 
 vyznačené trasy pro okruh dle předloženého plánku cyklistického závodu horských kol na 
 den 12.06.2021. 

 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pp. č. 898 v k. ú. Kydliny ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav vzdušného vedení NN pro 
akci „Kydliny, KT, pp. č. 1089 - NN“ v rozsahu 15 bm vzdušného vedení NN. 

 

8. 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. 101/2, 812/3 v k. ú. Luby ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „STL plynovod a přípojky p. Nedvěd.“ v rozsahu cca 41 bm. 

 

9. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích pp. č. 707/20, 708/2, 708/20 v k. ú. 
Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy CETIN a. s. pro akci 

„RVDSL2006_C_P_KLTV5007-KLTV1HR_MET“ v rozsahu cca 6x4 bm sdělovacího vedení, 
cca 3 bm elektropřípojky, 1x sloupkového rozvaděče CETIN a 1x elektroměrového rozvaděče. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 169/11 
a) Rada města byla seznámena se zájemci o koupi pozemků v průmyslové zóně Chaloupky, 

kterými jsou firmy DV Trans s.r.o., Kovovýroba Pocínovice s.r.o., LIDOS Klatovy s.r.o.,  

,  a neměla k nim námitek. 
 

b)  Rada města rozhodla o zadání zpracování PD na akci „Technická a dopravní infrastruktura PZ 
Chaloupky“ firmě PSDS s.r.o., Praha, IČ 280 980 64, za cenu 701 800,00 Kč vč. DPH. 

 Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 170/11 

Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení žádostí o dotaci z programu Národní sportovní 
agentury na akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ a „Rekonstrukce 
sportovního areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ mezi 

náhradní projekty do zásobníku. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 171/11 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly (2. etapa)“, 
uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36, 

339 01 Mochtín, IČ: 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.422.000,00 Kč 
bez DPH, 1.720.620,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 172/11 

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, 

Štěpánovice – Vodovod 2021“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) 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. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 06/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 173/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akce  

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – společenské prostory“  

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna“ 

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – nádvoří“ 

formou zveřejnění na profilu zadavatele, úřední desce a internetových stránkách. 
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2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění. 

 

3.  Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) k veřejným zakázkám. 
     

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 Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla Hilscher. 

 

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

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Bc. Jarmila Poupová 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2021 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejných zakázek. 

 Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

Bod č. 174/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektu „Oprava povrchu MK Chaloupky, MK 

Habartice, MK Křištín, MK Točník a ul. Pod Hůrkou – zahrádky 4. cesta“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 
1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 

Smlouvu o dílo za cenu 1.454.598,83 Kč bez DPH, 1.760.064,59 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 175/11 

1. Rada města rozhodla o výjimce v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektům oprav komunikace a opěrné 
zdi v ul. Kličkova. Rada města se ztotožnila s žádostí hospodářského odboru MěÚ Klatovy a 

udělila výjimku v zadání veřejné zakázky malého rozsahu k zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu způsobem přímého oslovení, bez předchozího výběrového řízení firmě Final Kom 
s.r.o. Kocourov, IČ 02877155. 

 

2. Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
1.536.382,73 Kč bez DPH, 1.859.023,10 Kč vč. DPH k plnění č. 1. 

 

3. Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
1.499.932,54 Kč bez DPH, 1.814.918,37 Kč vč. DPH k plnění č. 2. 

         Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 
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Bod č. 176/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.05.2021. 

 

Bod č. 177/11 

Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2021 
nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření Dodatku smlouvy o vykonání 
přezkoumání hospodaření města s prodloužením účinnosti smlouvy do 31.05.2022.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Holubová   

Bod č. 178/11 

Rada města neschválila poskytnutí dotace  Oblastní charitě Klatovy. 

         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 179/11 

Rada města schválila poskytnutí dotace Diecézní charitě Plzeň, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, na 
úhradu nákladů na distribuci potravinové a materiální pomoci v Klatovech v r. 2021 ve výši  
10.000 Kč z kapitoly 8, odboru SVZ a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace.         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 180/11 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 26.04.2021 a 

přijala následující závěry:  
1. schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše 

příspěvku činí 1.299 Kč/1 člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke 
schválení.  

2. žádosti o mimořádné dotace:  
a) Ing. Martin Skála - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25.000 Kč na 

 opravu areálu bikeparku Klatovy, 
b)  Junák – středisko Javor Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

18.000 Kč na nákup stanu tee-pee,  

c) Lenox, z.s. - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25.000 Kč na 
uspořádání plesu, 

d) Linka bezpečí, z.s. - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na 
provoz dětské krizové linky, 

e) Fiala Josef – neschválila poskytnutí mimořádné dotace, 

f) BIKE CLUB Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč 
na zajištění závodů horských kol, 

g) Film Servis Plzeň s.r.o. – neschválila poskytnutí mimořádné dotace,  
h) Jandečková Václava, Kdyně – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

10.000 Kč na komiksové zpracování tématu akce „Kámen“. 
i) Přátelé české historie z.s. Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 25.000 Kč na uspořádání akce „Slavnost k veřejnému předání obnoveného 
sousoší Matky s dítětem“. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 
veřejnoprávní smlouvy. 

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 181/11 

Rada města vzala na vědomí dokument od České barmanské asociace Brno.  
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Bod č. 182/11 

1. Rada města schválila: 

a) Návrh členů komise Zdravého města Klatovy, 

b) Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 2020, 

c) Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech pro rok 2021. 
 

2. Rada města vzala na vědomí dokument „Vyhodnocení participace“, souhlasila s realizací 
navržené aktivity Pocitová mapa a potvrdila, že uvedená aktivita není ve stejném rozsahu 
hrazena z jiných finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu bude obec 
využívat nejméně do 30.06.2024. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 183/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 03.05.2021. 

 

Bod č. 184/11 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy realizaci projektu OP VVV, č. výzvy 
02_20_080 Šablony III. 
        Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 185/11 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci podání 
žádosti o poskytnutí individuální dotace na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve 

věku 3 – 10 let v době nouzového stavu, přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. 7 a § 28 zákona č.250/2000 Sb. 

       Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 186/11 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2021. 
 

Bod č.  187/11 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností Česká košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem 

(prostředník) a společností SEN WORLD, s.r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Šilerem 
(dárce). 
Předmět  smlouvy:  dar – nanoroušky – poř. č. 80. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126, zastoupenou 
ředitelkou PaeDr. Danou Martinkovou, Ph.D. (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: doplnění vypůjčeného majetku – poř. č. 81. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Masarykovo základní školou Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185 (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: doplnění výpůjčeného majetku – poř. č. 82.  
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194 (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: doplnění vypůjčeného majetku – poř. č. 83.  
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Rámcová smlouva č. 1000018672/CZ/BI/001 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a J&T BANK Praha, a.s.  

Předmět smlouvy: investiční vklad – poř. č. 84. 
 

Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a spolkem  KULTPRO, z.s., zastoupeným Janou Procházkovou. 
Předmět smlouvy: akce Dny Klatov – vinařská akce – poř. č. 85. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností  CETIN a.s., zastoupený Jaroslavem 
Černým (oprávněný).   
Předmět smlouvy: akce RVDSL2006_C_P_KLTV5007-KLTV1HR_MET – poř. č. 86. 

  
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s., zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět dodatku: akce RVDSL1608_C_P_KLTV231_MET – poř. č. 87. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s. , zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1608_C_P_KLTV193_MET – poř. č. 88. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s. , zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1617_C_P_KLTV195_MET – poř. č. 89. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou 
společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce č. sml. 7700100625_1/VB – poř. č. 90. 

 

Smlouva č. 8800102692_1/BVB/P mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností  GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Michalem 
Hrotíkem (budoucí oprávněný) a .  a . ,  

,  (investor). 

Předmět smlouvy: stavbu plynárenského zařízení STL Plynovod a přípojky č. stavby EVIS: 
8800102692 – poř. č. 91. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená 
společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupená jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce SoVB IE-12-0006081/VB/01 – poř. č. 92. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Česká republika - 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou 
Preslovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: stavba I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“ – poř. č. 93. 
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Smlouva o právu provést stavbu  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednateli 

Ing. Romanem Panuškou a Ing. et Ing. Lukášem Novým. 
Předmět smlouvy:  stavba chodníku – poř. č. 94. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností VS-SEGA s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Rejhonem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem pp.č. 66, k.ú. Klatovy – poř. č. 95. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy:  pronájem  pp.č. 2597/4, 2597/5,2597/6, 2597/7, 2597/8, k.ú. Klatovy – poř.  
č. 96. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy, Charitní pečovatelskou službou, zastoupenou ředitelkou 
Mgr. Lucií Švehlovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem st.p.č. 1616 ,k.ú Klatovy – poř. č. 97. 

 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (pronajimatel) a Pošumavským aeroklubem Klatovy, zastoupeným předsedou Zdeňkem 
Sklenářem (nájemce). 
Předmět dodatku: snížení ročního nájemného – poř. č. 98.  

 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Sport Clubem Klatovy, zastoupeným jednatelem Ing. Stanislavem 
Křiváčkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. I Nájemní smlouvy – poř. č. 99. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., Plzeň, zastoupenou 
jednateli Ing. Romanem Panuškou a Ing. et Ing. Lukášem Novým. 
Předmět smlouvy: dar chodníku – poř. č. 100. 

 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem (vykonavatel). 
Předmět dodatku: prodloužení termínu smlouvy – poř. č. 101.   
 

Bod č. 188/11 

Rada města projednala petici týkající se výstavby šestipodlažního domu v Cibulkově ul. 
v Klatovech a uložila vedení města informovat zástupce petičního výboru o stanovisku ve 

smyslu diskuse.  

        Zodpovídá: p. J. Tománek  
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Bod č. 189/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 190/12 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. projednala a schválila: 

- výroční zprávu společnosti za r. 2020,  
- roční účetní závěrku, 

- zprávu nezávislého auditora, 
- návrh na rozdělení zisku, 
- výplaty tantiém statutárním orgánům. 
 

Bod č. 191/12 

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

Bod č.  192/12 

1. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Klatovy – části obecních  
pp. č. 1410/68, 1410/69 a části pp. č. 1410/66 o celkové výměře cca 59 m2 za část soukromé 
stp. č. 2952 o výměře cca 67 m2 ve vlastnictví společnosti Klatovské reality s. r. o., Karla Kryla 
2679/7, Praha 5, bez finančního vypořádání, se zřízením věcného břemene na existující 
inženýrské sítě. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup částí pozemků do majetku města: 
 a) části stp. č. 826/2 a pp. č. 960/7 o celkové výměře cca 23 m2 v k. ú. Klatovy od  

 , ,  za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 1.150,00 Kč 
 bez DPH (DPH nebude účtováno), 

 b) části pp. č. 960/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Klatovy od , . , 
 , za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 500,00 Kč bez DPH (DPH 
 nebude účtováno). 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 3547/9 a 3991/1 (dle GP  

 č. 7021-2047/2021 – pp. č. 3547/50 a 3991/4) o celkové výměře 328 m2 v k. ú. Klatovy 
společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 za cenu obvyklou cca 
182,68 Kč/m2, tj. celkem 59.920,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 772 v k. ú. Kydliny o výměře 147 m2 do 

vlastnictví , ,  za cenu 250,00 Kč/m2, tj. celkem 

36.750,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

5. Rada města rozhodla o pachtu pp. č. 248/6 o výměře 13 757 m2 v k. ú. Křištín a pp. č. 695, 699, 
700, 702, 703, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 715, 717, 718, 720, 723, 804, 925, 994, 1002, 

697, 716 v k. ú. Kydliny o výměře 7,0353 ha pro Statek Sobětice s. r. o., Sobětice 75, 339 01 

Klatovy, na dobu neurčitou, za roční nájemné 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace. 
 

6. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 147/53 v k. ú. Drslavice u Tupadel  

 o výměře cca 20 m2 , , p. Klatovy na dobu neurčitou, pro zřízení 
vjezdu na pp. č. 147/23 v k. ú. Drslavice u Tupadel dle předložené situace. 

 

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 25. května 2021 
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7. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu „Kanalizační přípojka a připojení na MK pro pp. č. 778“ v obecních pp. č. 184/16  

  a 794 v k. ú. Štěpánovice u Klatov pro , , , 

 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 

 se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 184/16 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle 
 předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 

„Klatovy, pp. č. 3933/1 – NN“ na stavbu cyklostezky na pp. č. 3933/4 v k. ú. Klatovy, dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

9. Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů a nesouhlasila s provedením 
výkopových prací v chráněné komunikaci – pp. č. 3516/1 a 1305/1 v k. ú. Klatovy pro 
BOHEMIATEL s. r. o. Praha z důvodu realizace akce: 

 „INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“. 

 

10. Rada města souhlasila se změnou technického řešení stavby: „Reko MS Klatovy – Kollárova – 

stavební úpravy STL plynovodu a přípojky“, která spočívá ve vtahování nového potrubí do 
stávající trubky a s provedením 3 startovacích jam na obecní pp. č. 217 v k. ú. Klatovy, dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

11. Rada města souhlasila s umístěním dřevěného přístřešku na pp. č. 4028/8 v k. ú. Klatovy 
pro nájemce - Pošumavský Aeroklub Klatovy, Letiště Chaloupky 573, 33901 Klatovy, dle 

návrhu žadatele. 
 

12. Rada města souhlasila se zřízením předzahrádky na části pp. č. 1435/5 v k. ú. Klatovy 

(Budovcova ul.) o výměře cca 18 m2 p. , , , 

v době od 30.04.2021 do 30.10.2021. 
 

13. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy INVEST TEL s. r. o. v pozemcích pp. č. 811/17, 811/22 v k. ú. 
Luby ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy INVEST TEL s. r. o. pro akci „Klatovy – Luby, ul. 

5. května, optická síť INVEST TEL, s r. o.“ v rozsahu cca 8 bm HDPE chráničky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  193/12 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci 

„Podzemní kontejnery pro město Klatovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední 
desce a internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) dle přílohy. 
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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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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 v předpokládaném termínu 06/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 194/12 

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 „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“ 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 (zadávací podmínky) 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 6/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

                                                          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č.  195/12 

Rada města doporučila ZM schválit Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů uzavíranou s městem Švihov. 
                  Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová  

Bod č. 196/12  

1. Rada města schválila k 25.05.2021 ukončení stávající slevy na nájemném u nebytových 
prostorů v provozovnách, které nemají omezený provoz z důvodu vládních opatření. 

 

2. Rada města doporučila ZM: 
    -  schválit založení Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy V, 

Hálkova 132, PSČ 339 01, 

-  schválit stanovy Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy V, 

Hálkova 132, PSČ 339 01. 

 

3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor 
Tajanov 54 s pí , ,  – výstavní a skladové prostory 
pro vlastní sbírky kočárků, panenek, hraček za roční výši nájemného 5.508 Kč. 

 

4. Rada města schválila navýšení mandátní odměny od 01.07.2021 pro společnost Správa 
nemovitostí Klatovy s.r.o. za správu městských nemovitostí o procentuální část, vyjadřující 
míru inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2020 a zároveň schválila uzavření dodatku 
k mandátní smlouvě, ve kterém bude zakotvena inflační doložka.   

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č.  197/12 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 6/21 z 18.05.2021 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 215 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , na dobu neurčitou, pod 
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 3+KK s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Plánická 836/IV s pí , ,   
   na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 5. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 4, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s pí  . ,   

  ,   na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 5. 2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 20, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s p. , ,  na dobu 
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 6. 1.  neschválila žádost pí  o uzavření smlouvy o ubytování na  

  ubytovně Klatovy, Zahradní 743/III.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 198/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro nebytové prostory č. 1/2021 
z 10.05.2021. 

 

Bod č. 199/12 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití prostředků z fondu investic v maximální 
výši 405 tis. Kč na pořízení boxů pro bezkontaktní půjčování a vracení knih. 
 Zodpovídá: pí Mgr. J. Poupová 
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Bod č.  200/12 

Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 realizaci projektu OP VVV, č. výzvy 
02_20_080 Šablony III. 
 Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

Bod č.  201/12 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků čerpání 
investičního fondu pro realizaci workoutového hřiště na školní zahradě v částce 231 865 Kč bez 
DPH.  

        Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č.  202/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesů města Klatov, s.r.o. ze dne 
12.05.2021. 

        Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

Bod č.  203/12 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o užívání technologické části SCZT Wolkerova v Klatovech mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a společností KLATOVSKÁ 
TEPLÁRNA a.s. Klatovy, zastoupená ředitelem společnosti Ing. Petrem Beránkem (žadatel). 
Předmět  dohody:  dokument k žádosti o licenci – poř. č. 102. 
 

Dodatek k Rámcové smlouvě č. 10623024 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní partner) a společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

zastoupenou Kateřinou Vítovou (TMCZ). 
Předmět  dodatku: změna čl. 1.,2., 3., 4., 5. Smlouvy – poř. č. 103. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet 
Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „PREL A - přeložka plynovodu, Klatovy, ul. Podhůrecká, číslo stavby: 
8800094434“ – poř. č. 104. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene  služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností JH 
projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět  smlouvy:  akce „Klatovy, Luby, parc. č. 98/14 – NN“ – poř. č. 105. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
společností JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenrennerovou. 
Předmět  smlouvy:  akce „Činov, KT, parc. č. 3106/35 – NN – poř. č. 106. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností INVEST TEL, s.r.o. Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Petrem Nejdlem (oprávněný) 
Předmět  smlouvy:  akce „Klatovy – Luby, ul. 5. května, optická síť INVEST TEL, s.r.o. – poř.  
č. 107. 
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a  

, , Klatovy (koordinátor). 
Předmět  smlouvy:  akce Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 3. etapa, část 1 – poř.  
č. 108. 
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a . , ,  
(zhotovitel). 

Předmět  smlouvy:  akce Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1 – 

poř. č. 109. 
 

Dodatek se smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a firmou Final Kom, s.r.o. Kocourov, zastoupenou  Vladimírem Hájkem. 
Předmět  dodatku:  výměna vodovního řadu v Kličkově ul. – poř. č. 110. 
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřím Surovcem, 
Ph.D. (zhotovitel). 

Předmět  smlouvy: akce Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1 – 

poř. č. 111.  
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět  smlouvy:  pp. č. 6820 k.ú. Klatovy – poř. č. 112. 
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi města Klatvy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a , ,  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vystoupení na akci Dny evropského dědictví – poř. č. 113. 
 

Smlouva o provedení hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou Milana Broučka v zastoupení 
Vojtěchem Masnicou (umělec). 
Předmět smlouvy: koncert na nám. Míru 26.06.2021 – poř. č. 114. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností IMPORTO Estate s.r.o. Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Boušou (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pozemek č. 2203/16, 2215 a 2203/13 k.ú. Klatovy – poř. č. 115.  
 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a . , 

,  (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 322/6 k.ú. Klatovy – poř. č. 116.  

 

Smlouva o právu  provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Romanem 

Panuškou a Ing. et Ing. Lukášem Novým. 
Předmět smlouvy: akce „Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům“ – poř. č. 117.  
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem ( budoucí obdarovaný) a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Panuškou a jednatelem Ing. et Ing. Lukášem Novým 
(budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: parkovací stání na pp.č. 3537/2 k.ú. Klatovy – poř. č. 118. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(dárce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmanky Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem 
(obdarovaný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 97/96, 185/6,3405/110,3405/111, 3405/113 – poř. č. 119.  

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(dárce) a Plzeňským krajem (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3439/7, 3439/8, 3439/9, 3439/10, 3439/11, 3439/12, 3439/13, 3439/14, 
3439/15, 3439/16, 3439/17, 3439/18, 3439/19, 3439/21 – poř. č. 120.  

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , , Klatovy 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 341/2, 512, 597/2 k.ú. Střeziměř – poř. č. 121.  

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy:  pp.č. 3209/24 k.ú. Klatovy – poř. č. 122. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Klatovy mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a POST 

BELLUM, z.ú. Praha, zastoupený ředitelkou plzeňské pobočky Paměti národa Ing. Markétou 
Čekanovou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: upřesnění počtu ZŠ a ZUŠ a délka trvání projektu – poř. č. 123.  
 

 

Bod č. 204/12 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitosti Klatovy s.r.o. schválila 

jednatelce společnosti vyplacení mimořádné odměny. 

  

Bod č. 205/12 

Rada města schválila Římskokatolické farnosti Plánice poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
40.000 Kč na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing Kříže uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu.   
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 206/12 

Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech kronikářský zápis za rok 
2018 a 2019. 
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Bod č. 207/12 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 208/13 

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

Bod č. 209/13 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej stavebního pozemku pp. č. 147/10 v k. ú. Otín u 
Točníku o výměře 5 104 m2, za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 3.598.320,00 Kč 
vč. DPH společnosti TUANI REAL s. r. o., Zlatnická 29, 339 01 Klatovy I, zastoupené 
jednatelkou Lenkou Jiříčkovou. 

 

2. Rada města  rozhodla o revokaci URM z 25.05.2021 a doporučila ZM schválit výkup částí 
pozemků dle geometrického plánu č. 7048-2090/2021 do majetku města: 

 a) části stp. č. 826/2 a pp. č. 960/7 o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o 
 pp. č. 6890 a 960/9) do majetku města od , , , za 

 cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 1.200,00 Kč bez DPH, 

 b) části pp. č. 960/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o pp. č. 960/8) od 
 , . , , za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 

 600,00 Kč bez DPH, 

 c) části pp. č. 960/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o pp. č. 960/10) od 
 , , a . . , ,  
–  , za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 1.450,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2758/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. 
Klatovy  a , , .  

 

4. a) Rada města doporučila ZM schválit prodej  obecního pozemku pp. č. 3224/26 o výměře 
 201 m2 v k. ú. Klatovy p. ,  za smluvní cenu (v místě 
 obvyklou) 2.700,00 Kč/m2, tj. celkem 542.700,00 Kč bez DPH. 

 

 b) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 3224/11 o 
 výměře cca 110 m2 v k. ú. Klatovy p. , , .  

 

5. Rada města nedoporučila ZM schválit . , ,  

prodej části obecního pozemku pp. č. 3234/2 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Klatovy pro výstavbu 
RD.  

 

6. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 47/16 o výměře cca 
320 m2 v k. ú. Vícenice u Klatov vlastníku sousedního pozemku ,  

,  za smluvní cenu 550,00 Kč/m2 tj. celkem 176.000,00 Kč bez DPH.  
 

7. a)  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej, pozemkových parcel č. 445 o výměře 140 m2, 

  č. 46 – části o výměře cca 350 m2 a č. 413/1 – části o výměře cca 395 m2 vše v k. ú. Křištín 
 . , , . 

  

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. června 2021 
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 b)  Rada města neschválila pronájem ani výpůjčku pozemkových parcel č. 445 o výměře 
 140 m2, č. 46 – části o výměře cca 350 m2 a č. 413/1 – části o výměře cca 395 m2 vše 
 v k. ú. Křištín, p. , , .  

 

 c) Rada města uložila ORM nabídnout údržbu (samotěžba) pp. č. 445, 46, 413/1 v k.ú. Křištín 
 zájemcům za účelem obnovení cesty. 

 

8. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pp. č. 11/1 o výměře cca 150 m2 

v k. ú. Klatovy vč. stavby hradební zdi do majetku města od ČR- Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město. 

 

9. Rada města doporučila ZM schválit dar nemovitostí ve vlastnictví Plzeňského kraje do majetku 
města: 

 a) pp. č. 3792/41 výměře 784 m2 v k. ú. Klatovy (zbytkový pozemek u objektu skladu 

v Hálkově ulici), 
 b) stp. č. 4093, 4094, 1308/2 vč. staveb a pp. č. 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 

2064/7, 2064/12 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 5 658 m2 (tenisové kurty u bývalé 
porodnice). 

 

10. Rada města doporučila ZM schválit dar obecních nemovitostí do majetku Plzeňského kraje – 

stp. 3752, 3457, 3456, 3455, 4293, pp. č. 2050/5,  2050/6,   2050/19, 2050/20, 2050/21, 
2056/13, část pp. č.  2050/1 a část pp. č. 2093/3 o celkové výměře cca 5 500 m2 (pozemky 

zastavěné a související s objekty polikliniky). 

 

11. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků - původní pp. č. 113/3, 126/1, 161/1 (dle 
GP pp. č. 773/28, 773/25, 773/26, 773/21 o celkové výměře 1 222 m2) vše v k. ú. Předslav ve 
vlastnictví města Klatovy do vlastnictví obce Předslav, Předslav 53, Klatovy za pozemky – 

původní pp. č. 773/2 (dle GP pp. č. 773/29, 773/27, 773/22) o celkové výměře 582 m2 vše v k. 
ú. Předslav ve vlastnictví obce Předslav do vlastnictví města Klatovy s finančním doplatkem 
městu ve výši 50,00 Kč/m2, tj. celkem 32.000,00 Kč bez DPH.  

 

12. Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku stp. č. 55 v k. ú. Luby o výměře 53 m2 od 

společnosti Holz Schiller s. r. o., Koldinova 799, 339 01, Klatovy na dobu neurčitou za cenu 
smluvní 1,00 Kč/rok. 

 

13. Rada města rozhodla o: 

 a) výpůjčce obecní pp. č. 13 v k. ú. Drslavice u Tupadel, rybníka o výměře 961 m2  
 , ,  -  na dobu neurčitou za údržbu rybníka včetně 
 zachování jeho vodní plochy 

 

 b) výpůjčce obecní pp. č. 14/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel, břehu rybníka o výměře 524 m2 

 , ,  -  na dobu neurčitou za údržbu břehu 
 rybníka. 

 

14. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 101/2 v k. ú. Luby o výměře cca 6 m2 pro 

.  a . , ,  za účelem 
vybudování vjezdu na sousední pp. č. 101/1 v k. ú. Luby, na dobu neurčitou, za údržbu.  
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15. Rada města neschválila výpůjčku části pozemku pp. č. 709/19 v k. ú. Luby o výměře cca 70 m2 

pro , , , za účelem zpřístupnění pozemku a 
vybudování vjezdu. 

 

16. RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – asfaltovém chodníku – pp. č. 1381/8 
v k. ú. Klatovy pro , ,  z důvodu provedení svislé 
izolace RD čp. 424/III, s podmínkami HO. 

 

17. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Klatovy, 
 Luby, parc.č. 204/4 – NN“ – uložení kabelu NN v pp. č. 203/9 k. ú. Luby – dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO.  

  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a souhlasila 
 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 203/9 v k. ú. Luby pro 
 společnost ČEZ Distribuce a. s. zast. MV Projekt Klatovy s. r. o. z důvodu realizace akce: 
 „Klatovy, Luby, parc.č. 204/4 – NN“. 

 

18. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 
 „Novostavba RD Čínov“ na pp. č. 3062/8 v k. ú. Klatovy včetně povolení umístění 
 vodovodní přípojky na pp. č. 3822/1 v k. ú. Klatovy a kanalizační přípojky v pp. č. 3822/3 a 
 3822/36  vše v k. ú. Klatovy a připojení na MK na pp. č. 3822/36 a 3822/1 v k. ú. Klatovy – 

 dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  
  

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a 
 souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 2822/3 v k. ú. 
 Klatovy pro  a , ,  
   z důvodu realizace akce: „Novostavba RD Čínov – přípojka kanalizace“. 

 

19. a) Rada města souhlasila s napojením zahrad pp. č. 1395/51 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 
 , ,  a pp. č. 1395/63 v k. ú. Klatovy 
 v podílovém spoluvlastnictví , ,  a 
 , ,  formou prodloužení vodovodního 
 řadu v obecní pp. č. 1395/58 v k. ú. Klatovy (podélně v 6. cestě) od šikmého vedení DN 300 
 v celkové délce cca 15 bm (k místům odboček pro kolmé přípojky) a s uložením kolmých 
 přípojek k zahradám žadatelů, na náklady žadatelů, s podmínkami HO a ŠVK. 

  

 b) Rada města schválila dar vodovodního řadu v pp. č. 1395/58 v k. ú. Klatovy (v 6. cestě)  
 v celkové délce cca 15 bm, do majetku města od , , 
 , , ,  a  
 , , . 

 

20. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Kvapilova, parc. č. 2954/45 – NN“ na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 1388/1  

 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, popř. TSMK. 
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21. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, pp. č. 650/13 – NN“ na obecních pp. č.  630/1 a 631/3 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO, na dobu určitou, tj. po dobu pronájmu obecní pp. č. 650/13 
v k. ú. Klatovy pro areál FotbalParku. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 210/13  

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/08/2021/Kč 
z 11.05.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Adestik s.r.o. na akci „Víceúčelové 
hřiště Točník“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 211/13 

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 280.000,00 Kč od Plzeňského kraje z Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 k projektu „Víceúčelové hřiště Tupadly“.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 212/13 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
města na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou II. etapa – chodníky a sadové úpravy“ a rozhodla o 
uzavření SoD s firmou FINAL KOM s.r.o. za cenu 1.263.200,00 Kč bez DPH, 1.528.472,00  

vč. DPH, s termínem dokončení do 30.09.2021. 
 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 213/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 31.05.2021. 

 

 

Bod č. 214/13 

Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro komerční 
využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých akcí na území města Klatov 
s firmou Ing. Vladimír Vácha na dobu určitou 2 let s účinností od 12.06.2021 do 11.06.2023. 

  Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 215/13 

Rada města projednala zápis z komise pro výchovu vzdělávání a sport z 31.05.2021 a přijala tyto 
závěry: 

1. Centrum Hájek, z.ú., žádost o dotaci na provozní náklady organizace – dotace neschválena, 

2. Kurz staré hudby, z.s., žádost o dotaci na závěrečné představení – dotace neschválena, 
3. Art Prometheus, z.s., žádost o dotaci na kulturní akci „Život na Nezámku“ –  dotace 

neschválena, 
4. Kulturní centrum Falcon, z.s., žádost o dotaci na činnost spolku – schválena dotace ve 

výši 15.000 Kč, 
5. Fluidní patvar, z.s., žádost o dotaci na zajištění festivalu „TRAŤ“ – dotace neschválena, 
6. Úhlava, o.p.s., žádost o dotaci na činnost a provoz informační kanceláře – doplnit 

informace ve smyslu diskuse,  
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7. SDH Klatovy, žádost o dotaci na nákup nových uniforem – doplnit informace ve smyslu 

diskuse, 

8. RNDr. Kateřina Vágnerová, žádost o dotaci na Dětskou vědeckou konferenci – dotace 

schválena ve výši 9.000 Kč, 
9. Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů – 

dotace schválena ve výši 35.000 Kč, 
10. Jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na jezdecké závody -  dotace schválena ve 

výši 20.000 Kč (10.000 Kč na ceny, 10.000 Kč na technické zabezpečení),  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
s nimi veřejnoprávní smlouvy. 
  

Rada města doporučila ZM schválit spolku SK Klatovy 1898, z.s. dotaci ve výši 300.000 Kč na 
náklady spojené s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2021 – 2022 (startovné,  
náklady na dopravu hráčů, úpravu hrací plochy, hrací pomůcky a dresy). 
 

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 216/13 

Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2021do 30.06.2022. 
         Zodpovídá: pí J. Valečková 

Bod č. 217/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku z 17.05.2021. 

 

Bod č. 218/13 

1. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, 
Václavská 122/I p. , , , na dobu 
určitou do 31.12.2021. 

2. Rada města přerušila projednání pronájmu objektu za Kasárny 946, Klatovy IV a uložila 
SNK s.r.o. doplnit informace ve smyslu diskuse. 

 Termín: RM 13.07.2021.    
         Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 219/13 

Rada města schválila ukončení stávající slevy na nájemném u všech nebytových prostorů 
od 08.06.2021. 

         Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

Bod č. 220/13 

1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, přijetí daru 
účelově určeného na akci „Knížka pro prvňáčka“, ve výši 5.000 Kč.  

2. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, použití rezervního 
fondu na uskutečnění akce „Knížka pro prvňáčka“ v maximální částce 5.000 Kč.  

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 221/13 

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

- věcný dar - 170 ks ochranných inkontinenčních podložek do lůžek v celkové hodnotě 
114 778 Kč vč. DPH,    

      dárce: . , , , , 

- finanční dar - 5 222 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů, 

dárce: . , , ,  
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- věcný dar – 33 ks šatních skříněk pro zaměstnance v celkové hodnotě 156 750 Kč vč. DPH, 

      dárce: , , , , 

- věcný investiční dar-průmyslová pračka FX105 v hodnotě 211 510 Kč vč. DPH,       

      dárce: , , , , 

- věcný dar – 50 ks desinfekčních gelů a 50 ks antibakteriálních desinfekčních mýdel 
v hodnotě 13 020 Kč vč. DPH,  

      dárce: , , ,   
       

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci: 

- finanční dar – 4 000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů 

      dárce:   

- věcný dar – pět kusů chodítek pro nácvik chůze uživatelů domova pro seniory a domova se 

zvláštním režimem v celkové hodnotě 23 200 Kč vč. DPH,  

      dárce: 
- věcný dar – dva protihlukové jídelní vozíky pro domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem v celkové hodnotě 21 960 Kč vč. DPH, 

            dárce: 
 

2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

 

3. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy pro 
Domov pro seniory Újezdec, na nákup zařízení: 

a) elektrický kráječ chleba v max. výši 150 000 Kč vč. DPH, 
b) chladící pult v max. výši 150 000 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 222/13 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 čerpání fondu investic na nákup dvou 
plynových kotlů Protherm Tiger Condens 25 KKZ 21-A na vytápění a ohřev TUV s příslušnými 
komponenty a úpravou odvodu spalinových cest ve výši 149 523,33 Kč vč. DPH pro  Mateřskou 

školu Karafiátová 830, Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňková 

Bod č. 223/13 

Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 čerpání investičního fondu na nákup 
Traktoru SECO STARJET P6 model 2021 + Vanguard motor od firmy Průcha-Motorové nářadí 
s.r.o. ve výši 154.900 Kč vč. DPH. 
 Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

Bod č. 224/13 

Rada města doporučila ZM, aby v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, ve znění pozdějších předpisů, provedla volbu přísedících okresního soudu v Klatovech 

dle předloženého seznamu.  

         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
Bod č. 225/13 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc květen 2021. 
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Bod č.  226/13 

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. 2 smlouvy na úklidové práce uzavřené podle §1746 občanského zákoníku mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SEDICO 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Šedivcem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3 smlouvy – poř. č. 124. 
 

Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a , 

,  (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému při nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 125.   
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Ing. Liborem Bergerem, Danou Bergerovou, Františkem Bočánem a Jarmilou 
Bočánovou, Miroslavem Jandou, Zdeňkou Jandovou, Jiřím Pláničkou, Naděždou Pláničkovou, 
Josefem Sýkorou, Ivou Sýkorovou, Josefem Valdmanem, Hanou Valdmanovou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek  p.č. 37/30, 37/18 k.ú. Luby poř. č. 126. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/39/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět  smlouvy: akce „Přípojka NN objektu SO 304“ poř. č. . 127. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/38/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ poř. č. 128.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/111/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a společností LESHE Invest s.r.o., zastoupenou jednatelem JUDr. Zdeňkem Musilem, Bryksova 
763/46, Praha (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ poř. č. 129. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce  „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ poř. č. 130.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněná) a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce „KLATOVY – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ poř. č. 131.  
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Adestik s.r.o., zastoupenou Ing. Drahoslavem Kourou  
a Radimem Kourou (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“ poř. č. 132. 
 

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (nájemce) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním 
ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (pronajímatel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3.1. „Smlouvy“ poř. č. 133. 
 

Smlouva č. 1/HO/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (město) a . ,  (firma). 
Předmět smlouvy: pronájem sloupů veřejného osvětlení pro komerční využití poř. č. 134. 
 

Bod č. 227/13 

Rada města schválila TSMK podání žádosti o dotaci ve výši 100.000 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora registrovaných psích útulků“ k projektu s názvem „Podpora registrovaných 
psích útulků“. 
         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 228/13 

Rada města dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila odměny 
ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat jednotlivé ředitele.  
        Zodpovídá: pí Ing. Kunešové   
 

Bod č. 229/13 

Rada města projednala petici týkající se výstavby bytového domu Na Chmelnici č. 122, Klatovy 
IV a pověřila tajemníka MěÚ zaslat zástupci petičního výboru odpověď.  
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 230/13 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 231/14 

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

Bod č. 232/14 

1. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 3935/5 o výměře 59 m2 v k. ú. 
Klatovy do majetku města od Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

 

2. a) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 3933/11 a části pp. 
 č. 3933/4 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 656 m2 a pp. č. 872/18, 879/8 a 804/5 o 
 celkové výměře 79 m2 v  k. ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s. o., Dlážděná 
 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město,  
b) Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemků pp. č. 3933/3 a 3933/5 v k. ú. 

 Klatovy o celkové výměře cca 1.380 m2  a pp. č. 879/4 a 804/7 o celkové výměře 426 m2 v 

 k. ú. Luby do majetku města od Správy železnice, s. o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 
 Nové Město za cenu dle znaleckého posudku. 
 

3. Rada města  neschválila revokaci URM z 08.06.2021 a nedoporučila ZM schválit prodej  pp. 

č. 3224/26 o výměře 201 m2 v k. ú. Klatovy za smluvní cenu 1.180,00 Kč bez DPH, 1.427,80 
Kč vč. DPH, tj. celkem 286.988,00 Kč vč. DPH , , . 

 

4.  Rada města pozastavila projednávání pachtu pozemku p. č. 248/6 o výměře 13.757 m2 v k. ú. 
Křištín a uložila ORM předložit přehled propachtovaných zemědělských pozemků ve 
vlastnictví města s návrhem na výběr pozemků vhodných k případné elektronické aukci 
s uvedením nákladů na tuto aukci. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu částí obecního pozemku majitelům sousedních zahrad, na dobu 

neurčitou za cenu 10,00 Kč/m2/rok + inflace: 

 a) části pp. č. 3578/5 o výměře 10 m2 v k. ú. Klatovy  
 , ,  za roční nájemné 100,00 Kč + inflace, 

 b) části pp. č. 3578/5 o výměře 13 m2 v k. ú. Klatovy , , 
  za roční nájemné 130,00 Kč + inflace, 

 c) části pp. č. 3578/5 o výměře 5 m2 v k. ú. Klatovy , 
 , , , .  za roční 
 nájemné 50,00 Kč + inflace, 

 d) části pp. č. 3578/5 o výměře 16 m2 v k. ú. Klatovy , , 
  za roční nájemné 160,00 Kč + inflace. 

 

6. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací v chráněných komunikacích – chodnících ze zámkové dlažby 
v ulicích Viléma Glose a U Čedíku – pp. č. 3792/87, 3179/58, 3179/54 v k. ú. Klatovy pro 

  firmu Airweb spol. s. r. o., Pod Hůrkou 607, Klatovy III z důvodu provedení startovací  
 a koncové jámy k zafouknutí optického kabelu ve dnech 15.07.2021 do 31.08.2021, 

s podmínkami HO. 
 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. června 2021 
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7. Rada města rozhodla o výpůjčce garáže čp. 59 a přilehlého prostranství na stp. č. 27/1 v k. ú. 
Kydliny o výměře 668 m2 Sboru dobrovolných hasičů Kydliny, IČ 65580389. 

 

8. Rada města rozhodla o výpůjčce garáže v budově čp. 17 na stp. č. 10 v k. ú. Otín o výměře 
137 m2 Sboru dobrovolných hasičů Otín, IČ 65580591. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 233/14 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, ul. Plánická - Vídeňská, soubor městských domů čp. 3 a 4“.  

 

2.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, nám. Míru 62, radnice“.  

 

3.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 90.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Václavská ul., městský dům čp. 122“.  

 

4.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 50.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV“.  

 

5.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 205.555,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ k 
projektu s názvem „Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Střeziměř, Štěpánovice, 
Tajanov, Točník a Tupadly“.  

 

6.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 300.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“ k 
projektu s názvem „Dlouhodobá degradace střešního pláště bývalé uhelny kotelny 106/V na 
sídlišti Rozvoj, Klatovy“.  

 

7.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 2.481.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Vodohospodářská infrastruktura 2021“ k projektu s názvem „VDJ Klatovy – 

elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného“.  
 

8.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 2.500.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a doprovodné cyklistické infrastruktury v PK 
v roce 2021“ k projektu s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice“.  

 

9.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 400.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“ k projektu s názvem 
„Víceúčelové hřiště Točník“.  

 

10) Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 50.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Adaptační opatření v ochraně přírody 2021“ k projektu s názvem „Ošetření dřevin: Klatovy nábř. 
Kpt. Nálepky – II. etapa“. 
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11)  Rada města vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Hůrka, kaple sv. Anny“ a zařazení žádosti do seznamu náhradníků.  

 

12)  Rada města vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Pražská ul., městský dům čp. 23/I“ a zařazení žádosti do seznamu náhradníků.  

 

13)  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora rozvoje cykloturisty a cyklistické dopravy v PK pro rok 2021“ k projektu s 
názvem „Rekonstrukce části cyklotrasy u nádraží ČD v Lubech“.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 234/14 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – LS stavby s.r.o., Palackého 764,  

 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 549.000,00 Kč 
bez DPH, 664.290,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 235/14 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – H O K A R, spol. s r.o., 

Předenice 63, 332 09 Štěnovice, IČ: 45354456 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Klatovy, Štěpánovice – Vodovod 2021“ dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.  

 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, 

Štěpánovice – Vodovod 2021“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2, IČ 25232100. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.399.498,29 Kč 
bez DPH, 2.903.392,93 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 236/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“, uzavřená výzva. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36,  

339 01 Mochtín, IČ 02877155. 
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2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 950.000,00 Kč bez 
DPH, 1.149.500,00 Kč vč. DPH s rozvazovací podmínkou. 

 

3. Rada města rozhodla o prodloužení rozvazovací podmínky do 30.09.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 237/14 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Podzemní kontejnery pro město 
Klatovy“, otevřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – SILNICE NEPOMUK s.r.o.,  

 U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČ 26342812. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.187.488,00 Kč 
bez DPH, 1.436.860,00 Kč vč. DPH. 

                                                                                             Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   

Bod č. 238/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci  

a) „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – společenské 
prostory“, 

b) „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – nádvoří“. 

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení: 
ad a) FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice, IČ 43964532, 
ad b) KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu  
ad a) 210.826,00 Kč bez DPH, 255.099,00 Kč vč. DPH, 
ad b) 159.700,00 Kč bez DPH, 193.237,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci:  

  „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna“. 

 Důvodem zrušení byla skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný 
účastník zadávacího řízení. 

 

4.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci:  
  „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna II“ 

 formou zveřejnění na profilu zadavatele, úřední desce a internetových stránkách. 
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5.   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. 

 

6.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

7.  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 Ing. Daniela Pleskotová. 

     

8.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Bc. Jarmila Poupová 

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

9.  Rada města uložila ORM předložit RM v 08/2021 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 239/14 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 
4184 o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy společnosti Accolade 
CZ XXI. s. r. o., člen koncernu za cenu 350,00 Kč/m2, celkem za 14.358.400,00 Kč bez DPH 

(DPH bude účtováno) za podmínek stanovených  městem.  

V případě, že společnost nepředloží do 24.06.2021 městem požadované stanovisko, rada města 
doporučí ZM jednání s firmou Accolade CZ XXI s.r.o. ukončit. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                                    pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 240/14 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2021. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 241/14 

Rada města doporučila ZM schválit České basketbalové federaci Praha poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 150.000 Kč na zajištění turnaje FIBA U18 Women´s European Challenger - 

Mistrovství Evropy dívek v kategorii U18, který se bude konat od 27.07. do 01.08.2021. 
 Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 

Bod č. 242/14  
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy upravený plán rozpočtu na 
r. 2021. 

      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 243/14  
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy upravený plán rozpočtu na 

r. 2021.  

  Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

 

Bod č. 244/14 

Rada města schválila na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 
vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení města 
Klatovy č. 3/2021 ze dne 21. 06. 2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
platných na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2032 pro zařizovací obvod „LHO KLATOVY – 

CHUDENICE 2“ a pro zařizovací obvod „LHO KLATOVY – ŠVIHOV 2“ v územní 
působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy na území obcí Bezděkov (k. ú. 
Struhadlo, Tetětice u Bezděkova), Biřkov (k. ú. Biřkov), Černíkov (k. ú. Černíkov, Slavíkovice, 
Vílov), Červené Poříčí (k. ú. Červené Poříčí), Dlažov (k. ú. Buková u Klatov, Soustov), Dolany 

(k. ú. Balkovy, Dolany u Klatov, Malechov, Řakom, Svrčovec), Chudenice (k. ú. 
Bezpravovice, Chudenice, Lučice u Chudenic, Slatina u Chudenic), Ježovy (k. ú. Chlumská, 
Ježovy, Trnčí), Klatovy (k. ú. Drslavice u Tupadel, Tupadly u Klatov, Věckovice u Janovic nad 
Úhlavou), Křenice (k. ú. Kámen u Křenic, Křenice, Přetín), Měčín (k. ú. Měčín, Nedanice, 
Nedaničky, Třebýcina), Mezihoří (k. ú. Mezihoří u Švihova), Poleň (k. ú. Mlýnec, Poleň, 
Poleňka, Zdeslav) a Švihov (k. ú. Jíno, Kaliště u Červeného Poříčí, Kamýk u Švihova, Kokšín, 
Lhovice, Stropčice, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Vosí - část). 
 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č. 245/14 

1. Rada města doporučila ZM zrušit JSDHO Kydliny a JSDHO Otín. 
2. Rada města souhlasila s využíváním objektu Kydliny čp. 59 Sborem dobrovolných hasičů 

Kydliny a s využíváním objektu Otín čp. 17 Sborem dobrovolných hasičů Otín.  
 Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa . 

Bod č. 246/14 

Rada města přerušila jednání ve věci prodeje garáží v bytovém domě Klatovy, Hálkova 132/V  
a uložila SNK s.r.o. doplnit informace ve smyslu diskuse.  
  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

  p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 247/14 

1. Rada města souhlasila s převodem finančních prostředků z rezervního fondu TSMK do 
fondu investic ve výši 4,3 mil. Kč a následné použití finančních prostředků z investičního 
fondu pro realizaci uvedené zakázky.  

2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města a o 
uzavření SoD mezi Technickými službami města Klatov a firmou PYRAMIDY s.r.o. za 
cenu 4,3 mil. Kč vč. DPH na akci „Oprava technologie venkovního dvoumetrového bazénu 
v areálu městských lázní“. 

3. Rada města uložila TSMK zajistiti uzavření SoD v předloženém znění.  
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 248/14 

1. Rada města při výkonu funkce zakladatele společnosti Zimní stadion Klatovy, o.p.s., se sídlem 
Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČ 28042131, odvolala z funkce současné členy 
správní rady společnosti:  
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 Karla Kalaše, , , ,  

 Luboše Princla, . , ,  

 Romana Němečka, , , ,  

 Rudolfa Salvetra, , ,  

 Josefa Rubáše, , ,   

 Vítězslava Šklebeného, , .  

 

 Rada města odvolala z funkce současné členy dozorčí rady společnosti:  
Radka Mužíka, , ,  

Václava Chrousta, , ,  

Jaromíra Kalivodu, , .  

 

2.  Rada města jmenovala členy správní rady společnosti:  
 Petra Votípku, , ,  

 Luboše Princla, . , ,  
 Romana Němečka, , , ,  
 Rudolfa Salvetra, , ,  
 Josefa Rubáše, , ,   

 Vítězslava Šklebeného, , .  

 

 Rada města jmenovala členy dozorčí rady společnosti:  
Radka Mužíka, , ,  

 Václava Chrousta, ,   

 Jaromíra Kalivodu, , . 
         Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 249/14  

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Měčín, zastoupené starostou města 
Stanislavem Skalou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 135.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a město Plánice, zastoupené starostou města 
Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 136.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 137. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 138.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností MASO WEST s.r.o., Praha, zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).  
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Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 139. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 140.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 141.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 142. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení sjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . , 

,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3070/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 143. 
 

Smlouva o dílo č. ORM/17/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem 
muzea Mgr. Lubošem Smolíkem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: vypracování scénáře expozice na téma „dragouni“ – poř. č. 144. 
 

Smlouva o dílo č. ORM/18/2021  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a . , ,  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy:  vypracování scénáře expozice na téma „jezuité“ – poř. č. 145. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti 
Ing. Janem Kokášem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: workoutové hřiště – poř. č. 146. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
STEMONT JS s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Steinbergerem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy Luby, zastávka – přeložka NN, IZ-12-0000347/1/VB“ – poř. č. 147. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014573/VB/001mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou 
(oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ – poř. č. 148. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a 

Jarmilou Strakovou, Tajnov 38, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru Tajanov čp. 54 – poř. č. 149. 
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Dodatek č. 7 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem  Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
společnosti Ing. Jindřiškou Kurcovou (mandatář). 
Předmět dodatku: změna č. 1. a 2. „Smlouvy“ – poř. č. 150. 
 

Smlouva o konání klatovské pouti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a , , , . 

Předmět smlouvy: zajištění a provoz atrakcí – poř. č. 151. 
 

 

Bod č. 250/14 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 29.06.2021. 
 

Bod č. 251/14 

Rada města schválila návrh na zvýšení příplatku za vedení a osobní příplatek ředitelům 
klatovských základních škol a ředitelce mateřské školy s účinností od 01.07.2021 a pověřila 
vedoucí OŠKCR přípravou nových platových výměrů.  
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 252/14 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.   
 

Bod č. 253/14 

1. Rada města schválila SDH Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na 
nákup nových replik historických uniforem k parní stříkačce. 

 

2. Rada města schválila společnosti Úhlava o.p.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na činnost a provoz informační kanceláře EUROPE DIRECT Klatovy. 

       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 254/14 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 255/15 

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

Bod č. 256/15 

Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí technicko - ekonomickou studii Klatovské 
teplárny a.s. a uložila řediteli společnosti: 

- každoročně tuto studii aktualizovat a předložit ji na řádné valné hromadě k projednání, 
- upravit ekonomický model na varianty při snížení objemu prodeje tepla o 5 %, 10%, 15%,  

 (termín: do 21.07.2021)  

- zhodnotit výhřevnost štěpky 

        Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek  

Bod č. 257/15 

1. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 714/1 v k. ú. Dehtín o výměře 
cca 560 m2 pro Zdeňka Nového, Dolce 32, 334 01 Přeštice, na dobu 2 let, za údržbu. 

 

2. Rada města rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o vypořádání některých práv a povinností 
souvisejících s realizací stavby „I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba“ z 07.10.2016; Předmětem 
dodatku je převzetí vybraných stavebních objektů vybudovaných v rámci přeložky I/27- 

obchvatu Klatov od ŘSD Plzeň do majetku města, konkr. SO 330 – Odvodnění, SO 101 v km 

2,200, SO 333 – Odvodnění SO 107 a SO 210.2 – PHS v km 4,0 hlavní trasy vpravo. 
 

3. Rada města rozhodla o výmazu věcného břemene vedení inženýrských sítí na pp. č. 959/10 v k. 

ú. Klatovy, zřízeného mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a  
, ,  jako povinnou z věcného břemene. 

 

4. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 chodníku na obecní pp. č. 439/3 v k. ú. Klatovy v rámci akce: „Stavební úpravy a nástavba 

 Klatovy Tyršova 682/IV“ dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 b) Rada města rozhodla o přijetí daru stavby chodníku na obecní pp. č. 439/3 v k. ú. Klatovy 

 v rozsahu cca 7 m2 do majetku města od . , ,   
  a , , . 
 

5.   a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na    
 prodloužení vodovodního řadu a uložení vodovodních přípojek v rámci stavby: „Klatovy, Pod 
 Hůrkou, zahr. osada, vodovod, 4. cesta (2. část)“ v obecních pp. č. 1392/74, 1395/4, 1395/5 
 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a ŠVK. 

  

  b) Rada města schválila přijetí daru vodovodního řadu v pp. č. 1392/74, 1395/4, 1395/5 v k. ú. 
  Klatovy (v 4. cestě) v celkové délce cca 150 bm, do majetku města od vlastníků zahrad: 

    

    

     

    

   

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. července 2021 
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c)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 uložení vodovodní přípojky pro zahradu pp. č. 1392/84 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 

, ,  do obecní pp. č. 1392/74 v k. ú. Klatovy, dle 
 předložené dokumentace, s podmínkami HO a ŠVK. 

 

6.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 

„Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1386/1 – NN“ v obecních pp. č. 1471/5, 1471/1, 1410/1,  3537/2, 

1383/20, 1410/7, 1386/1, 1386/7, 1410/61, 1410/53, 1410/56, 1410/59 v k. ú. Klatovy  dle 

předložené dokumentace, s podmínkami HO a s podmínkou, že do okružní křižovatky 
v Podhůrecké ulici a s ní souvisejících chodníků nebude zasaženo otevřeným výkopem.  

  

7. a)  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 uložení plynové přípojky pro RD čp. 140/I do obecní pp. č. 3403/10 v k. ú. Klatovy dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 
 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – pp. č. 3403/10 v k. ú. Klatovy pro 
 . , ,  z důvodu uložení plynové přípojky. 

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – pp. č. 3407/8 v k. ú. Klatovy pro 
BOHEMIATEL s. r. o. Praha z důvodu realizace akce: 

  „INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“, s podmínkami HO. 
 

9. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Klatovskou stavební kancelář s. r. o. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace Viléma 
Glose z asfaltového povrchu na pp. č. 2782/4 v k. ú. Klatovy pro připojení prodloužení 
vodovodního řadu pro vybudování TI pro zástavbu pozemků dle podmínek HO. 

 

10.   Rada města nesouhlasila s  revokací URM z 27.04.2021 a neschválila realizaci akce  

 a vydání územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu vodovodní přípojky k pp. č. 106 k. ú. 
 Kydliny na obecní pp. č. 655/1 v k. ú. Kydliny  dle předložené dokumentace. 

 

11.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

 „Kydliny, KT, pp. č. 598/15 – NN“ na obecních pp. č. 713, 601/11, 601/10, 601/12 a 650/3, 
 vše v k. ú. Kydliny dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 258/15 
Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če 

z 04.11.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Snížení  
energetické náročnosti bytového domu č.p. 391-393/III, Klatovy“. Předmětem dodatku je změna  
ceny díla. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 259/15 

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, VDJ  

Hůrka 2 – Sanace akumulačních nádrží“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední 
desce a internetových stránkách. 

 

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 (zadávací podmínky) 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. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 08/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 260/15 

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, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) dle přílohy. 
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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  

 Petr Kodeš 

 Mg. Václav Prais     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 08/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 261/15 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 28.06.2021. 

                                                                                                

Bod č. 262/15 
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 40.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Mezinárodní 
festival komorní hudby Klatovy 2021“. 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 263/15 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 28.06.2021  

a přijala tyto závěry: 
mimořádné dotace: 

a) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy – schválila poskytnutí dotace 
ve výši  10.000 na organizaci soutěží, 

b) Jan Aschenbrenner –  poskytnutí dotace neschválila, 

c) Atletika Klatovy –  doplnit termíny závodů a vyspecifikovat náklady na dopravu, 

d) TJ SOKOL Klatovy – šachklub - schválila poskytnutí dotace ve výši 19.460 Kč na dopravu 

závodníků, 

e) Tomáš Gőrner – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na vyhlášení celoroční soutěže 
 běhu mimo dráhu okresu Klatovy za rok 2020, 

f) Sport service spol. s r.o. Špičák – schválila poskytnutí dotace do výše 10.000 Kč na zajištění 
pohárů pro mládežnické kategorie při pořádání Evropského poháru IXS Downhill Cup Špičák 
2021. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít s nimi 

veřejnoprávní smlouvy. 
   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 264/15 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch. 
 

Bod č. 265/15   Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 7/21 z 29.06.2021 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 209 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , , na  

  dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na  
  částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 112 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 114 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , bytem ,  na dobu  

  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 202 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , ,  na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 312 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , na dobu neurčitou, pod 
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 512 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , bytem , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (bezbariérový) na adrese Klatovy,  
  Cibulkova 809/III s pí  - opatrovník město Klatovy, bytem Klatovy 

  , na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 4. 8.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 1+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Václavská 122/I, s pí  a  p. ,   

  bytem , . , na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4. 9.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Gorkého 800/II, s p. , bytem ,  na 
  dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 23, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III, s pí , t.č. , , na  

  dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení smlouvy o  
  ubytování k ubyt. jednotce č. 24, 

k bodu 5. 2.   schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 31, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III, s pí , bytem , .  a p.  

  , bytem ,  na dobu určitou 3 měsíců.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 266/15 
1. Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese 

Točník 74 s pí  ke dni 31.07.2021. 
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2. Rada města vzala na vědomí zprávu SNK o garážích v bytovém domě Klatovy, Hálkova 
132/V a uložila SNK s.r.o. zprávu doplnit dle diskuse, vč ceny garáží dle znaleckého posudku.  

 Termín: RM 17.08.2021. 
 

3. a)  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekt čp. 946 
 v ulici  Za kasárny v Klatovech IV se společností České košile s.r.o., Podbranská 49, 
 Klatovy, IČ 08053227 – šicí dílna a administrativní zázemí – měsíční výše nájemného 
 16.394 Kč. 
b) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na dvě parkovací místa 

o celkové výměře 30 m2 na pozemku č. 1616 v katastrálním území Klatovy, za roční výši 
nájemného 1.500 Kč + DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

                  p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 267/15 

Rada města schválila společnosti Správa nemovitosti Klatovy s.r.o. plán hospodaření na rok 2021.  

    Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 268/15 

Rada města schválila TSMK přijetí účelové dotace ve výši 100.000 Kč od Plzeňského kraje 

z programu „Podpora registrovaných psích útulků na území Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Podpora registrovaných psích útulků“. 
  Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 269/15 
Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v max. výši  
1.300 tis. Kč na nákup vozidla s nosičem kontejneru. 
         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 270/15 

Rada města schválila zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru  
z  21.06.2021. 

 

Bod č. 271/15 

Rada města schválila svodku událostí městské policie za měsíc červen 2021. 
 

 

Bod č. 272/15 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (místo 
zpětného odběru) a společností ELEKTROWIN a.s., Praha 4 (provozovatel kolektivního systému). 
Předmět smlouvy: zrušení zákona č. 185/2001 Sb a použití zákona č. 541/2020 Sb. a zákona  
č. 542/2020 Sb. 
Změna části VII. odst. 2, písm f) „Smlouvy“ – poř. č. 152.    

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jindřiškou Kurcovou, jednatelkou 
(pronajimatel) a Jaroslavem Volanským, Za Beránkem 764, Klatovy II (nájemce). 
Předmět dodatku: prodloužení doby platnosti smlouvy o nájmu – poř. č. 153. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016688/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností JH projekt s.r.o., zastoupenou Ing. Janou Aschenbrennerovou, jednatelkou 

(oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Divadelní, parc. č. 3403/20 – NN“ – poř. č. 154. 
 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, 
zastoupenou jednatelem společnosti Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1.1. a 5.2. Smlouvy – poř. č. 155. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a manž.  a , bytem  

 (oprávnění). 
Předmět smlouvy: věcné břemeno na pp.č. 147/10 k.ú. Otín u Točníku – poř. č. 156. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Bc. , , Klatovy 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 299 k.ú. Vícenice – poř. č. 157. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 471/1 a 471/2 k.ú. Kvaslice – poř. č. 158. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 1/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a Obchodní akademií, 
Střední odbornou školou a Středním odborným učilistěm Třeboň, zastoupeným ředitelem školy Ing. 
Petrem Káninským (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavbu „Sklo je COOL“ – poř. č. 159. 
 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. ORM/24/2021/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM, s.r.o. Kocourov, 
zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.1. 4.2., 4.4. Smlouvy – poř. č. 160. 
 

Bod č. 273/15 

Rada města schválila spolku KT Bikers, Klatovy umístění cyklotrailů na pozemku p. č. 629/1, k.ú. 
Luby dle předložené žádosti s podmínkou, že cyklistická stezka nebude kolmo křížena přes  
Vaňkovu stezku.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 274/15 

Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 6.581 Kč na obnovu základní školy 
v Moravské Nové Vsi – transparentní účet č. 6013203349/0800, variabilní symbol 2. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
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Bod č. 275/15 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 276/16 

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

Bod č. 277/16 
1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 2596/1 o výměře 301 m2 v k. ú. 

Klatovy majitelce sousedních nemovitostí , ,  za cenu 
obvyklou 275,00 Kč/m2, tj. celkem 82.775,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

2. Rada města se seznámila se zprávou, týkající se majetkoprávního vypořádání obecních pozemků 
v dobývacím prostoru Svrčovec a uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně 
předložit na jednání RM. 

   

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 142/3 a pp. č. 143/2 vše v k. ú. Točník u Klatov 
o celkové výměře 1 562 m2 výběrovým řízením (aukcí) s vyvolávací cenou 705,00 Kč/m2, tj. 

1.101.210,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno). 
 

4. Rada města doporučila ZM schválit dar pozemků pp. č. 6686, části pp. č. 3933/1 a části pp.  
 č. 3935/1 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 432 m2 ve vlastnictví Správy železnic, s. o., 
  Dlážděná 1003/7, Praha 1 do majetku města. 
 

5. Rada města rozhodla o výši úplaty za zřízení věcného břemene ve výši 50,00 Kč/bm pro akci 

„Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ v rozsahu cca 2.162 bm v zemi uložených 
inženýrských sítí.  

 

6. Rada města souhlasila s umístěním stavby „Víceúčelová hala pro míčové sporty“ na obecních 
pp.  č. 879/69 a 879/10 v k. ú. Klatovy. 

 

7. Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů a nesouhlasila s provedením 
výkopových prací v chráněné komunikaci – pp. č. 2754/11, 3626/1, 2774/36 (ul. Procházkova a 
Palackého) a v nechráněné komunikaci - pp. č. 2754/2  v k. ú. Klatovy (Procházkova ulice, u 
křižovatky s ul. Gorkého) - pro BOHEMIATEL s. r. o. Praha v rámci akce: 

„INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“. 

 

8. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Dopravní a technická infrastruktura – Čertovka k. ú. 
 Klatovy“, na uložení TI do pozemku města – část pp. č. 2615/13 a s vydáním územního 
 rozhodnutí na vybudování přístupové komunikace, prodloužení vodovodního řadu, 
 plynovodního řadu a elektro přípojek pro budoucí provozovny investorů v PZ Čertovka v k. 

 ú. Klatovy na pp. č. 2615/13 a jeho oddělených částech dle předložené PD.  
 b) Rada města schválila přijetí daru vodovodního řadu v celkové délce 140 bm uloženého 

 v obecním pozemku pp. č. 2615/13 a jeho v budoucnu oddělené části od investora akce MS 
 drilling s. r. o.  

 c)  Rada města schválila zřízení věcného břemene na vodovodní řad uložený v části pp.  
  č. 2615/13 v budoucím vlastnictví třetích osob. 

USNESENÍ č. 16 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. srpna 2021 
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9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na akci „TI pro 
 stavební pozemky na Plánickém předměstí“ v k. ú. Klatovy vč. umístění staveb technické 
 infrastruktury na obecních pp. č. 2751/3, 2782/4, 2751/8 a 3625 dle předložené PD 
 s podmínkami HO a ŠVK. 

 b) Rada města schválila přijetí daru vodovodního řadu v celkové délce 1.747 bm uloženého 
 v obecních pozemcích pp. č. 2782/4, 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech 
 pozemků třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru kanalizačního řadu jednotné a splaškové kanalizace v 
 celkové délce 1.174 bm a dešťové kanalizace v celkové délce  1.117 bm, uložených 
 v obecních pozemcích pp. č. 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků třetích 
 osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru veřejného osvětlení v celkové délce 1.777 bm, uloženého 
 v obecních pozemcích pp. č. 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků 
 třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru místních, přístupových a obslužných komunikací na 
 obecních pozemcích pp. č. 2751/3, 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků 
 třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 
c) Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru oddělených částí pozemkových parcel pp. č. 

2785/1, 2751/5, 2751/1, 2783, 2768, 2769, 2751/7, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2751/4, 2751/6 a 

3623/36 v k. ú. Klatovy s uloženými řady kanalizačními, vodovodním, veřejným osvětlením a 
místními, přístupovými a obslužnými komunikacemi do majetku města od jejich vlastníků 
zastoupených investorem Klatovskou stavební kanceláří s. r. o. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 278/16 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka vybavení k projektu 

„Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna II“. 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 
140 00 Praha 4, IČ 04163664. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit výběrové řízení zákonem stanoveným způsobem  
 a uzavřít s vybraným účastníkem řízení Kupní smlouvu za cenu 198.660,00 Kč bez DPH, 
 240.378,60 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 279/16 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – 

Sanace akumulačních nádrží". 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, 
Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 9.283.660,00 Kč bez 
DPH, 11.233.229,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 280/16 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část". 
 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 4.451.393,02 Kč bez 
DPH, 5.386.185,55 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 281/16 

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 „Regenerace PS Pod Hůrkou – etapa 2 a 

úpravy před MŠ (SO 101)“ odesláním 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 (zadávací podmínky) 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: 
 Ing. Václav Chroust                                                                                

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 31.08.2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 282/16 

Rada města vzala na vědomí informaci o příslibu poskytnutí dotace na akci „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“ a rozhodla o realizaci akce s termíny dle Dodatku č. 1. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 283/16 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s., na akci „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou – 3. etapa, část 1“. Předmětem dodatku je změna stavbyvedoucího.  

2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1  k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 284/16 

1. Rada města vzala na vědomí informace o evidenčním stavu a provozování plynovodů v majetku 

města. 
2. Rada města rozhodla o prodeji plynovodů z majetku města do vlastnictví společnosti GasNet,  

 s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem: 
a) STL plynovodu Horažďovické předměstí v dimenzích 100, 80 a 50 v celkové délce 879 m 

a 40 přípojek v celkové délce cca 280 m v  pp. č. 3197/2, 3199/3, 3200/1, 3200/5, 3202/7, 
3228/15, 3236/1, 3238/38 v k. ú. Klatovy za kupní cenu 2.523.116,00 Kč (osvobozeno od 
DPH), 

  

b) NTL plynovodu 73 bj. Plánická (Suvorovova) v dimenzích 200 a 150 v celkové délce 

 162m vč. 3 přípojek v celkové délce 51 m pro BD čp. 691, 692 a 693/IV v pp. č. 3206/1, 
3206/124 v k. ú. Klatovy za kupní cenu 797.581,00 Kč (osvobozeno od DPH), 

 

c) STL plynovodu Klatovy – cihelna Luby (PRIMA) v dimenzi 80 v délce 181,7 m v pp. č. 
 604/6, 684/28, 684/29, 684/30, 684/32, 684/44, 3475/2, 3475/6 v k. ú. Klatovy  a STL 

plynovodu OČIBOS o dimenzi 50 v délce 110,4 m v pp. č. 551/1, 3475/3, 3475/4, 
3475/5, 6601 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní cenu 828.014,00 Kč (osvobozeno od 
DPH), 

  

d) STL plynovodních přípojek v Čínově – celkem 10 aktivních přípojek o celkové délce cca 
70 m v pp. č. 3070/3, 3070/4, 3090/1, 3167/4, 3822/3, 3822/39, 3655/3, 3808/16, 3808/6, 
3080/10, 3411/1, 3657/14, 3103/3, 3090/2, 3657/4 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní 
cenu 272.149,00 Kč (osvobozeno od DPH), 

  

e) STL plynovodní přípojky v Kalu – celkem 9 aktivních přípojek o celkové délce cca 50 m 
v pp. č. 1195/2, 1190/4, 1190/16, 1090/2, 1090/3, 1190/15, 1190/14, 1036/2 v k. ú. Kal u 
Klatov za celkovou kupní cenu 183.978,00 Kč (osvobozeno od DPH). 

 

3. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o provozování 22 neaktivních plynovodních 
přípojek v k. ú.  Klatovy (Čínov) a k. ú. Kal u Klatov se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem, za roční cenu 120,00 Kč bez DPH/přípojku (DPH bude účtováno). 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 285/16 

1.  Rada města vzala na vědomí Zprávu o průběhu realizace projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“. 

 

1. Rada města schválila změnu člena řídící skupiny v projektu „Aktualizace komunitního 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“. 
          Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 
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Bod č. 286/16 

Rada města na svém zasedání dne 17. 08. 2021 schválila na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vydání nařízení města Klatovy č. 4/2021, kterým se doplňuje nařízení města Klatovy č. 3/2021 ze dne 
21. 06. 2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, o katastrální území 
Vřeskovice, Rudoltice u Černíkova a Pušperk. 

       Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 287/16 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červenec 2021. 
 

Bod č. 288/16 

l.  Rada města revokovala usnesení z 13. 07. 2021 bod č. 265/15 k bodu 4. 9. a schválila uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Gorkého 800/II 

  s pí , , , na dobu určitou 1 rok.  
 

2. Rada města revokovala usnesení z 13. 7. 2021 bod č. 265/15 k bodu 4. 8. a schválila uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Václavská 122/I 

 s pí , , , ,  na dobu určitou 1 rok.  
 

3. Rada města se seznámila se zprávou týkající se prodeje garáží v bytovém domě Hálkova 132, 
Klatovy V a uložila místostarostovi Ing. Křížovi doplnit informace dle diskuse v souladu 

s dokončením prodeje bytových jednotek.   

       Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod 289/16 

2. Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 3/2021 z 02.08.2021 a přijala 
tyto závěry: 

a) schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekt čp. 74 v Točníku 
(kulturní dům) s p. , , ,  – 

měsíční výše nájemného 3.622 Kč,   

b) schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na samostatně stojící sklep 
v Koldinově ulici o velikosti 22,8 m2 s pí , ,  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 290/16 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2021 a 

souhlasila s přijetím případné dotace na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím svého 
rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022, souhlasila s přijetím případné dotace 
na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím svého rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 
a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č.  291/16 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (pořadatel) a souborem BABOUCI nejstrarší jihočeskou dechovkou, zastoupeným 
kapelníkem Tomášem Staňkem, .  
Předmět smlouvy: hudební produkce při akci „Dny evropského dědictví“ – poř. č. 161.  

    

Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

a . , , .  
Předmět smlouvy: zajištění toulavých a volně žijících zvířat – poř. č. 162. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „č. I/22 Klatovy – Domažlická ulice, stavební úpravy“- poř. č. 163. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice, stavební úpravy“ “- poř. č. 164.  

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a společností České košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem (nájemce). 
Předmět smlouvy: objekt v ul. Za Kasárny čp. 946, Klatovy “- poř. č. 165. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a společností České košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem (nájemce). 
Předmět smlouvy: pozemek č. 1616 k.ú. Klatovy “- poř. č. 166. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou, zastoupené starostou 
města Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 167. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou obce Zdeňkem 
Voráčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 168. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou obce  
JUDr. Zdeňkou Vlčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 169. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou obce Pavlínou 
Langmayerovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 170. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou obce Ing. Josefem 
Srbem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 171. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou obce Alenou 
Václavíčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 172. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou města  
PaeDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 173. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou Ing. Věrou 

Majdlovou Rozsypalovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 174. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou města Václavem 
Černým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 175. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 
Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Hálkova, parc. č. 3792/4-NN“ “- poř. č. 176. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupená společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s., zastoupenou 

Lenkou Valentovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT, parc. č.1089-NN“ - poř. č. 177. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(nájemce) a společností Holz Schiller s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Dipl. Ing. Heinrichem 

Schillerem (pronajímatel). 
Předmět smlouvy: pozemek stp. č. 55 k.ú. Luby “- poř. č. 178. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . .  

, ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 101/1 a 101/2 k.ú. Luby “- poř. č. 179. 
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Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Statek Sobětice, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem Ing. Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 1.2. „Smlouvy“ “- poř. č. 180. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. VB/116/2021/33100/Hr mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. 
zastoupenou Miroslavem Možným (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací zastoupenou Ing Zdeňkem Kuťákem (stavebník). 
Předmět smlouvy: akce VPIC I-27 Klatovy přeložka (SO 423, 425, 429, 430, 432, 433) SAP 16010-

059636 “- poř. č. 181.  

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. 
Domažlice, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1 a 5.2. „Smlouvy“ “- poř. č. 182. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če ze17.05.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou 
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel) “- poř. č. 183. 
 

Dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem   

a T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupenou Kateřinou Vítovou. 
Předmět dodatku: změna článku 7, odst. 1.1. „Smlouvy“- “- poř. č. 184. 
 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Praha, zastoupená Karlem Svatošem (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění strážníků MP – poř. č. 185.  
 

Bod č. 292/16 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy, p. o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a mládeže 
v roce 2021“.  
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 293/16 

Rada města doporučila ZM schválit ze Zlatého fondu dotaci Triatlon klubu Klatovy pro r. 2021 ve 
výši 150.000 Kč na uhrazení části nákladů spojených k pořádáním akcí AUTHOR Král Šumavy, 
memoriál Františka Šraita a Vánoční běh pod Černou věží. 
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 294/16 

Rada města schválila společnosti Zdravotní klaun o.p.s. Praha poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 10.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací zdravotních klauniád v Klatovské 
nemocnici a.s. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít se společností veřejnoprávní 
smlouvu. 

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 295/16 

Rada města se seznámila s novými dokumenty v rámci řízení o prohlášení pozemku parc. č. st. 5077, 
jehož součástí je letištní budova bez č. p., využívaná Pošumavským aeroklubem Klatovy, včetně 
vyhlídkové terasy, k. ú. Klatovy, obec Klatovy, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, za kulturní památku  
a vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem. 

Rada města uložila místostarostovi Ing. Křížovi zaslat na Ministerstvo kultury ČR nesouhlas s 

prohlášením nemovitostí za kulturní památku. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 296/16 

Rada města schválila s účinností od 01.09.2021 p. Peteru Pošefkovi, řediteli TSMK a Bc. Aleně 
Kleinerové, ředitelce MěÚSS úpravu osobního příplatku a příplatku za vedení dle předloženého 
návrhu. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 

 

Bod č. 297/16 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 298/17 

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

Bod č. 299/17 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 109/5 v k. ú. Kydliny o  výměře cca  
23 m2 za cenu 250,00 Kč/m2 bez DPH do vlastnictví , ,  

, tj. celkem cca 5.750,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
  

 Rada města nedoporučila ZM schválit směnu části obecní pp. č. 109/5 v k. ú. Kydliny o výměře 
cca 23 m2 do vlastnictví , ,  výměnou za jeho pp. č. 
654/1 o výměře 17 m2 tamtéž, s doplatkem rozdílu výměr za cenu 250,00 Kč/m2 bez DPH, tj. 

celkem cca 1.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 747/3 o výměře 53 m2  dle 

GP č.229-2117/2021 v k. ú. Habartice u Obytců vlastníku sousedních pozemků , 
, .  za kupní cenu 50,00 Kč/m2 tj. celkem 2.650,00 Kč bez DPH (DPH 

nebude účtováno). 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků do majetku města: 
 a) pp. č. 1983/14 o výměře 226 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví . ,  

 ,  za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 11.300,00 Kč bez DPH 
 (DPH nebude účtováno) 

 

 b) pp. č. 4107/2, 4107/3 o celkové výměře 236 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví  
 ,  za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 11.800,00 Kč bez DPH 
 (DPH nebude účtováno). 

 

4. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vypořádání některých práv a 
povinností souvisejících s realizací stavby „I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba“ z 07.10.2016.  

 Předmětem Dodatku č. 2 je převzetí stavebního objektu vybudovaného v rámci přeložky I/27- 

obchvatu Klatov od ŘSD Plzeň do majetku města, konkr. SO 306 – Úprava dešťové kanalizace 
DN 500 v km 3,200. 

 

5. Rada města nesouhlasila s provedením výkopových prací - sondy  v rozsahu cca 1,5 m x 1,5 m 

v obecní pp. č. 3405/4 v k. ú. Klatovy – asfaltovém chodníku v Plzeňské ulici pro uložení 
optického kabelu T-Mobile Czech Republic, a. s. 

 

6. Rada města vzala na vědomí zprávu týkající se požadavku ČEZ Distribuce, a.s. na způsob  
oceňování věcných břemen. 

 Rada města uložila ORM předložit na zasedání RM 14.09.2021 informaci o rozsahu akcí ČEZ 
Distribuce a.s. v roce 2020 s porovnáním cen za věcné břemeno dle Sazebníku a oceňovacího 
předpisu a v rámci diskuse připravit návrh na další postup ve vztahu k ČEZ Distribuce a.s. 

 

 

USNESENÍ č. 17 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 31. srpna 2021 
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7. Rada města rozhodla o revokaci URM ze 17.08.2021 a rozhodla o udělení výjimky z pravidel 

pro povolování výkopů a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – 

pp. č. 2754/11, 3626/1, 2774/36 (ul. Procházkova a Palackého a v nechráněné komunikaci – pp. 

č. 2754/2 v k.ú. Klatovy (Procházkova ulice - u křižovatky s ul. Gorkého) – pro BOHEMIATEL 

s.r.o. Praha z důvodu realizace akce: „INS _FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“, dle 
předložené situace s podmínkami HO.  
           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 300/17 

1.  Rada města schválila vzorovou Aukční vyhlášku pro pachty zemědělských pozemků města. 
 

2. Rada města schválila realizaci jednotlivých aukcí pachtu zemědělských pozemků města 
v aukčním systému firmy QCM s.r.o. a schválila pronájem tohoto softwaru za cenu  

 25 000,00 Kč bez DPH/rok. 

 

3.  Rada města rozhodla o vyhlášení elektronických aukcí pachtů zemědělských pozemků dle 
přílohy s vyvolávací cenou ve výši 3.500,00 Kč/ha a minimálním příhozem ve výši 50,00 Kč/ha. 

 

4. Rada města rozhodla o výpovědi pachtu pozemků, schválených k elektronické aukci, 
k 30.09.2021. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 301/17 

1.  Rada města rozhodla o výjimce ze Zásad pro zadávání VZMR města Klatovy a o uzavření SoD 
mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Boulderové hřiště“ za cenu 

2.981.400,00 Kč bez DPH, 3.607.494,00 Kč vč. DPH. 
 

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

Bod č. 302/17 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené II. výzvy 
MZE do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích – 2. etapa“ na akci „Oprava požární nádrže – Tupadly“.  

 

2. Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené II. výzvy 
MZE do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích – 2. etapa“ na akci „Oprava požární nádrže – Vícenice“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 303/17 

1. Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., zadávané v uzavřené výzvě na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou – etapa 

2 a úpravy před MŠ (SO 101)“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36,  

339 01 Mochtín, IČ: 02877155. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.977.880,00 Kč bez 
DPH, 2.393.234,80 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č.  304/17 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/6/2021/Ko, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou VAK SERVIS s.r.o., na akci „Klatovy – Karafiátová ulice“. 
Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 2  k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č.  305/17 

Rada města schválila aktualizaci Plánu obnovujících oprav na vodovodu a kanalizaci pro rok 
2021.        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

                                                                                                                    p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 306/17 

1. Rada města schválila 2. aktualizaci plánu vodohospodářského fondu na rok 2021. 
 

2. Rada města uložila ORM zajistit v koordinaci s dalšími odbory města a provozovatelem VHI, 
realizaci akcí obsažených v plánu vodohospodářského fondu a podílet se na přípravě akcí 
obsažených v zásobníku vodohospodářského fondu. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 p. Ing. Vlček 

Bod č. 307/17 

Rada města revokovala usnesení ze 17.08.2021 bod č. 288/16/2 a schválila uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Václavská 122/I s pí  

, , , na dobu určitou 1 rok.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 308/17 

Rada města schválila úpravu plánu hospodaření hospodářské činnosti města Klatov na rok 2021. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č.  309/17 

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. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/6/2021/Ko mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností VAK SERVIS s.r.o., zastoupenou 

jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“ – poř. č. 186. 
    

Smlouva o dílo č. ORM/26/2021/Kč mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., zastoupenou  
jednatelem společnosti Vladimírem Hájkem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: akce: „Boulderové hřiště“ – poř. č. 187. 
 

Bod č. 310/17 

1. Rada města schválila spolku Atletika Klatovy, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
25.000 Kč na dopravu na závody družstev žen a mužů ve 2. atletické lize. 

 

2. Rada města schválila spolku DIAMOND DANCE Klatovy, z.s. poskytnutí mimořádné dotace 
ve výši 12.000 Kč na dopravu tanečníků na soutěž.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvu.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 311/17 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s. vyhlásila 
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Klatovská teplárna a.s., Jateční 660, 
Klatovy.  

        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 312/17 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 213/18 

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

Bod č. 214/18 

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 vedoucí finančního odboru MěÚ 
Klatovy Ing. Michaelu Bočkovou, , . 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 215/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 40/5, 40/196, 265/2, 
265/11, 265/13 a 265/14 v k.ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře 4 695 m2 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové 
Město. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pp. č. 369/7 v k. ú. Štěpánovice u Klatov o 
výměře 1 255 m2 od , ,  do majetku města Klatovy 
za cenu ve výši 7.500,00 Kč (nepodléhá DPH). 

 

3. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 450/1 o výměře 62 m2 v k. ú. Štěpánovice u 
Klatov . , , , za cenu 10,00 Kč/m2/rok, 

celkem 620,00 Kč /rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 41/2 o výměře cca 128 m2 za cenu 

smluvní 250,00 Kč/m2, celkem cca 32.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. 
Točník u Klatov, do vlastnictví , , . 

  

5. Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM z 15.12.2020 ve věci směny pozemků 
(rozšíření úkonu) takto:  

 - směna části obecních pp. č. 967/6  a pp. č. 968/60 (dle GP nově vzniklé pp. č. 967/90 a pp.  
 č. 968/67 o celkové výměře 101 m2) v k. ú. Klatovy za část soukromé pp. č. 968/61 (dle GP 

nově vzniklá pp. č. 968/68 o výměře 22 m2) ve vlastnictví , .  
, , s finančním doplatkem městu Klatovy ve výši 101.160,00 Kč bez DPH 

(DPH nebude účtováno). 
  

6. Rada města rozhodla o pronájmu části obecních pp. č. 95/1 a 102/9 o celkové výměře cca 300 m2 

v k. ú. Tajanov u Tupadel , . za cenu 10 Kč/m2/rok, celkem cca  

 3.000 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

7.  Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
,  na pp. č. 1471/5 – parkoviště ve vnitrobloku 

mezi ulicemi Cibulkova a Nádražní v k. ú. Klatovy od 01.10.2021 na dobu neurčitou.  
 

USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 14. září 2021 
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8. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
. , , p. Klatovy na pp. č. 3780/2 – parkoviště v ulici Studentská 

před domem čp. 414 v k. ú. Klatovy od 01.10.2021 na dobu neurčitou.  
 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace, čištění odpadních vod – pp. č. 3121/6, 3659 
 v k. ú. Klatovy“ v obecní pp. č. 3659 v k. ú. Klatovy – dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v pp. č. 
 3659 v k. ú. Klatovy v rámci akce „Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace, čištění 
 odpadních vod – pp. č. 3121/6, 3659 v k. ú. Klatovy“ od . , , 
  Klatovy do majetku města Klatovy. 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 

„Klatovy, ul. K Čínovu, pp.č. 3179/131 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. 
č. 3179/242, 3179/241, 3179/234, 3179/236 a 3179/130 v k. ú. Klatovy, dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Cibulkova, pp.č. 1397/2 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 
1397/2, stp. č. 4232 a stp. č. 4233 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami 
HO. 

 

12. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, zahrádky Pod hůrkou, pp. č. 1392/45 – TS, NN“ na uložení kabelu NN v obecních pp. 
č. 1395/4 a 1376/19 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

13. Rada města rozhodla o revokaci URM z 04.02.2020 a souhlasila s realizací akce a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ na 
obecním pp. č. 584/2 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Plzeňská ul., pp. č. 3405/6 – oprava VO“ na uložení kabelu VO v obecním pozemku 
pp. č. 3405/6 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

15. Rada města souhlasila s uzavřením Dohody o podmíněném souhlasu vlastníka nemovitosti 
s přílohou Prohlášení o vlastnictví pozemku s ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. týkající se 
prověření možnosti umístění FVE na pozemcích města pp. č. 2601/1 a 2601/2 v průmyslové 
zóně Chaloupky.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 216/18 

a)  Rada města byla seznámena s aktuálním stavem projektu Průmyslový park Klatovy Pod Borem a 
vzala na vědomí informace o ukončení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, 
Karlín, 186 00 Praha 8. 

 

b) Rada města byla seznámena se žádostí firmy Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, o 
uzavření kupní smlouvy na pozemky pro Průmyslový park Klatovy Pod Borem, s protinávrhem 
města obsahujícím zpřísněné podmínky a s reakcí žadatele.    

 



3 

 

 

c)    Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184  
 o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy firmě Accolade CZ XXI,  
 s. r. o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 pro Průmyslový park Klatovy 

Pod Borem za cenu 350,00 Kč/m2, celkem za 14.358.400,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno) 
s městem navrženými podmínkami. 

 

d) Rada města doporučila ZM prodej pp. č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové 
výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy formou výběrového řízení a uložila 
ORM, v případě schválení prodeje ZM, zpracovat návrh podmínek prodeje.  

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 217/18 

1. Rada města rozhodla v zájmu rozvoje území a vyhovění potřebám občanů o udělení výjimky ze 
Sazebníku za ukládání sítí do pozemků ve vlastnictví města a vzoru smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, spočívající v: 

 -  úhradě za zřízení věcného břemene ve výši dle oceňovací vyhlášky + 20 % bonifikace,  

  s minimální úhradou ve výši 2.000,00 Kč bez DPH, 
- platnosti budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 2 roky. 

 

2.  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 vlastnictví 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. pro akce: 

 

1)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Tyršova, parc. č. 486/4 - NN“ 

  pp. č. 3409/32 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm zemního vedení NN, 

2)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc. č. 87/13 - NN“ 

 pp. č. 87/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 5 bm zemního vedení NN, 

3)  k. ú. Otín u Točníku – „Otín KT, parc. č. 46/12 - NN“ 

 pp. č. 273/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3,6 bm zemního vedení NN, 

4)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, K Pile, parc. č. 1967/20 - NN“ 

 pp. č. 3561/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 4 bm zemního vedení NN, 

5)  k. ú. Klatovy – „Pihovice KT, parc. č. 6813 - NN“ 

 pp. č. 3693/1, 6820 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 10 bm zemního vedení 
NN, 

6)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc. č. 87/10 - NN“ 

 pp. č. 87/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 15 bm zemního vedení NN a 1x 
pilíře, 

7)  k. ú. Klatovy - „Klatovy – KT_1107, KT_1078 – VN, NN, ROI“ 

 pp.  č.  4003/4, 4000/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 71 bm zemního vedení 
NN a 1x kabelové komory, 

8)  k. ú. Sobětice u Klatov – „Sobětice, KT, parc. č. 163/13 – NN“ 

 pp. č. 262/13, 262/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 9 bm zemního vedení 
NN, 

9)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/43 – NN“ 

 pp. č. 2186/9, 2186/58, 2186/59 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 99 bm 
zemního vedení NN 1x pilíře, 

10)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Čertovka, parc. č. 2615/29 – NN“  
 pp. č. 2615/13, 2583/2, 3621/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 350 bm 

zemního vedení NN, 
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11)  k. ú. Klatovy – „Čínov, KT, parc. č. 3062/6 – NN“ 

 pp. č. 3653/2, 3822/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 48 bm zemního vedení 
NN, 

12)  k. ú. Střeziměř – „Dobrá Voda u Chlistova KT, k.ú. Střeziměř, parc. č. 1088 – NN“  
 pp. č. 1063, 1062 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 47,3 bm zemního vedení 

NN, 

13)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1386/1 - NN“  
 pp. č. 1471/1, 1471/5, 3537/2, 1410/1, 1410/61, 1410/59, 1383/20, 1410/56, 1410/53, 

1410/7, 1386/1, 1386/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 247 bm zemního 
vedení NN a 4x pilíř, 

14)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Kvapilova, parc. č. 2954/45 - NN“  
 pp. č. 1388/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 701 bm zemního vedení NN a 

2x pilíř, 
15)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 650/13 - NN“  

 pp. č. 631/1, 631/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 55 bm zemního vedení 
NN, 

16)  k. ú. Kydliny – „Kydliny, KT, parc. č. 598/15 - NN“  
 pp. č. 713, 601/11, 601/10, 601/12, 650/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 

122 bm zemního vedení NN, 

17)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, č. parc. st. 2142/1 - NN“ 

 pp. č. 3228/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm a 1x pilíř bm zemního 
vedení NN, 

18)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, K Vodojemu, parc. č. 3209/93 - NN“ 

 pp. č. 3209/24 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm zemního vedení NN. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 218/18 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu parkování ve městě a integrovaných obcích a uložila 
HO a ORM zajistit v rámci změny ÚP č. 3 sjednocení podmínek pro parkování v MPZ a centru 

města.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 219/18 

Rada města byla seznámena s rozpracovanou Studií na vybudování dopravní a technické 
infrastruktury pro průmyslovou zónu Chaloupky včetně odhadu investičních nákladů na její realizaci 
a rozhodla o pokračování projekčních prací dle uzavřené smlouvy. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 220/18 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2021 

MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech – 3. etapa“.  

 

2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 3. etapa“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách. 

 

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. 
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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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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  

 Luděk Černík      

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 10-11/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 221/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.09.2021.  
 

Bod č. 222/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb. k akci “MK Čapkova ulice“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka 
zadávacího řízení FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s termínem 
dokončení do 12.11.2021.  
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu 
o dílo za cenu 1.888.800,00 Kč bez DPH, 2.285.448,00 Kč vč. DPH. 

                                                                                     Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 223/18 

1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za 
1. pololetí 2021 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry 
plnit dle Přílohy. 

 

2. Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městské knihovny Klatovy a ZŠ Klatovy, 
Čapkova ul. 126. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za 
1. pololetí 2021. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 224/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 04/2021. 
  

2. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace Oblastní charitě 
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Klatovy na provoz Domova pokojného stáří ve Václavské ul., Klatovy za období od 01.01.2021 
do 30.06.2021 ve výši 114.030 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 

3. Rada města doporučila ZM doplnit Přílohu „Peněžní fondy města“ k vnitřní směrnici města č. 7 - 
Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola 
hospodaření týkající se Fondu tepelného hospodářství o rozpočtový paragraf 2219 – Ostatní 
záležitosti pozemních komunikací z důvodu dodržení dotačních podmínek Plzeňského kraje.  
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 225/18 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 13.09.2021. 

 

Bod č. 226/18 

Rada města schválila Klubu českých turistů, odbor Klatovy, dotaci ze Zlatého fondu pro rok 2022 ve 
výši 25.000 Kč a pro r. 2023 dotaci ve výši 25.000 Kč. Dotace je určena na zajištění pochodu 
„Klatovský karafiát“. 
         Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 227/18 

Rada města doporučila ZM schválit: 
a) navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 

2.345.150 Kč, 
b) navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.180.000 Kč, 
c)  souhlasit s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 

 takto:  

 - stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.180.000 Kč, 
 - přistupující noví společníci město Švihov, obec Libkov, obec Loučim, obec Pocinovice  
   a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného    
   30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské 
   smlouvy, 

d) novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle předloženého 
návrhu. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

 

Bod č. 228/18 

Rada města doporučila ZM vzít na vědomí rezignaci Mgr. Igora Jakubčíka na člena finančního 

výboru zastupitelstva města. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 229/18 

Rada města schválila Masarykově ZŠ, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy podle § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídách 5. ročníku.  
 Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 230/18 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for 
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 13.024 Kč za účelem financování školních obědů 
dvou žáků Základní školy Klatovy, Tolstého 765 v období od 01.10.2021 do 30.06.2022. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 
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Bod č. 231/18 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 účast v projektu 80 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony 
III. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 

Bod č. 232/18 

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

- věcný investiční dar – pojízdná plošina MOVER AQUA pro hladké a pohodlné přemístění 
klienta v interiéru – 3 ks, celková hodnota 166 980 Kč vč. DPH,       

            dárce: Kimberly-Clark, s.r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ 634 68 816 

Domov se zvláštním režimem v Újezdci: 
- věcný dar – protihlukový manipulační vozík – 2 ks, celková hodnota 21 960 Kč vč. DPH, 

            dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 47675934. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 233/18 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 114 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  40.000 Kč, 
k bodu 4. 2.  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 40.000 Kč, 
k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 405 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , , na dobu neurčitou, pod 
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 
k bodu 4. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 607 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p , . , t.č. , na  
  dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 702 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Klatovy, Masarykova  

  391/III s p. , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  40.000 Kč po měsíčních splátkách ve výši 2.500 Kč, 

k bodu 4. 7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím na 
  adrese Klatovy, Václavská 122/I s pí  a . ,  
  , , na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 8, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s p. , , , na dobu  
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 5.2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 24, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s pí , , , 
  Klatovy, na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 6. 1. schválila podání výpovědi z nájmu bytu č. 7 na adrese Klatovy, Koldinova 325/II  
  pí  z důvodu neplacení nájemného.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 234/18 

Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, 
5. května 611/IV se Zapsaným spolkem klub chovatelů exotického ptactva Klatovy ke dni 
30.09.2021. 

Rada města schválila záměr rozšíření pronájmu nebytových prostor na adrese Klatovy, 5. května 
611/IV  ČSS, z.s. – sportovně střeleckému klubu Klatovy.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová   

Bod č. 235/18 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu do max. výše   
250 tis. Kč na rekonstrukci odpadu a vody na krematoriu v Klatovech. 

     Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 236/18 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2021. 
 

Bod č. 237/18  

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. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Klatovy,  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a společností ASEKOL a.s.,  
zastoupenou Ing. Michalem Šnírerem.  
Předmět dodatku: změna čl. II. „Smlouvy“ – poř. č. 188. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 3/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí  
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou 

Lněničkovou, ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů “ – poř. č. 189. 
 

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a 
Zapsaným spolkem klub chovatelů exotického ptactva Klatovy, zastoupený předsedou Antonínem 
Korcem (nájemce).  
Předmět dohody:  nebytový prostor Klatovy 611/IV “ – poř. č. 190. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a Gabrielou Alterovou, . 
Předmět smlouvy: pronájem sklepa v Koldinově ul., Klatovy “ – poř. č. 191.  
 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 2/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

 nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem 
(půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava – „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů “ – poř. č. 192.  
 

Smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Prachatickým muzeem, Velké náměstí 13, Prachatice, zastoupené ředitelem Mgr. Petrem  
Berkovským (půjčitel) “. 
Předmět smlouvy: výstava „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů – poř. č. 193 
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města  Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 

společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce IV-12-0013713/VB/01, Klatovy – Markyta, parc. č. 2216/4 – NN – poř.  
č. 194. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem 
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: akce „MK Čapkova ulice“ – poř. č. 195. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem Dočekalem (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovody a přípojky Klatovy, Horažďovické předměstí“ – 

poř. č. 196. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou ředitelem regionálního AM Andrejem 
Prnem a vedoucím regionálního AM Františkem Procházkou (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Nízkotlaké plynovody a přípojky Klatovy, 3 BD Suvorovova“ – poř.  
č. 197. 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou ředitelem regionálního AM Andrejem 
Prnem a vedoucím regionálního AM Františkem Procházkou (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovody Klatovy, supermarket Prima /Albert/+OČIBOS“ – 

poř. č. 198. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou vedoucím regionálního AM Františkem 
Procházkou a specialistou regionálního AM Ladislavou Janovskou, (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Čínov“ - – poř. č. 199. 
 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou vedoucím regionálního AM Františkem 
Procházkou a specialistou regionálního AM Ladislavou Janovskou, (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Kal“ – poř. č. 200. 

 

Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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). 
Předmět dohody: zřízení VB čj.:26850/2018-SŽDC-OŘ PLZ-Ř – poř. č. 201. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek p. 3578/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 202. 
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Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 

zastoupenou Václavem Kutilem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – VDJ Hůrka, sanace akumulačních nádrží“ – poř. č. 203. 
 

Smlouva o vytvoření díla a licenční smlouva nakladatelská mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a , ,  
(autor). 

Předmět smlouvy: 2x fotografie pro partnerská města – poř. č. 204. 

 

Bod č. 238/18 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 21.09.2021. 
 

  

Bod č. 239/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 240/19 

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

Bod č. 241/19 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí 
rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 a zápis z jednání dozorčí rady společnosti 
z 24.08.2021. 

 

Bod č. 242/19 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. vzala na 

vědomí rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 a zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti z 20.09.2021. 

 

Bod č. 243/19 

Rada města vzala na vědomí rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 společností 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 
 

 

Bod č. 244/19 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej  částí obecních pp. č. 965/11 a 967/1 o výměře cca 
105 m2 v k. ú. Klatovy za cenu obvyklou ve výši 770,00 Kč/m2, celkem cca 80.850,00 Kč bez 
DPH (DPH bude účtováno) , ,  se zřízením věcného 
břemene na existující sítě. 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 3405/47 o výměře 117 m2 od  
, . ,  a pp. č. 3405/48 o výměře 161 m2 od , 

,  za cenu smluvní 100,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) do 
majetku města. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pp. č. 684/14 o výměře 5 794 m2 v elektronické 
aukci za vyvolávací cenu ve výši 2.500.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) od ÚZSVM 
do majetku města. 

 

4. Rada města přerušila projednávání úkonu týkající se akce „Štěpánovice KT, parc. č. 788 – NN“  
a uložila ORM jednat s žadatelem ve smyslu diskuse. 

 

5.  a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
 „Točník KT, parc. č. 708/20 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 
 708/20 a 708/2 v k. ú. Točník u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila s 
 provedením výkopových prací v chráněném chodníku na pp. č. 708/20 v k. ú. Točník u Klatov za 
 účelem uložení kabelu NN, dle podmínek HO. 

 

 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 29. září 2021 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Točník KT, parc. č. 84/14 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 83/1 a 
84/2 v k. ú. Točník u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

7. Rada města vzala na vědomí změnu zapisovatele majetkové komise. 

 

8. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a udělila povolení k vyhrazení parkovacího 
místa pro parkování vozidla . , ,  
na pp. č. 1471/5 – parkoviště ve vnitrobloku mezi ulicemi Cibulkova a Nádražní v k. ú. Klatovy 
na dobu 2 let od 01.10.2021 do 30.09.2023 s možností prodloužení. 

 

9. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a udělila povolení k vyhrazení parkovacího 
místa pro parkování vozidla . , ,  na 
pp. č. 3780/2 – parkoviště v ulici Studentská před domem čp.  v k. ú. Klatovy na dobu 2 let 

od 01.10.2021 do 30.09.2023 s možností prodloužení. 
                  Zodpovídá: p Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 245/19 

Rada města vzala na vědomí zařazení žádosti o dotaci do programu MMR – Brownfieldy – 

revitalizaci území se starou stavební zátěží na akci „Revitalizace území bývalé školy ve 
Štěpánovicích“ mezi náhradní projekty.  
                                      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 246/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/22/2021/Kč 
z 09.07.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SILNICE NEPOMUK s.r.o. na akci 

„Podzemní kontejnery pro město Klatovy“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  
 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 

                                                                 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 247/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/5/2021/Kč 
z 02.03.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou BIGGEST construct s.r.o. na akci 

„Skládka TKO Štěpánovice – realizace III. části III. etapy + rekultivace I. části III. etapy“. 
Předmětem dodatku je změna rozsahu a ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
                                                                                          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 248/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če 

 ze 17.05.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci "Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“. Předmětem dodatku je změna ceny 

díla. 
 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   
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Bod č. 249/19 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 5/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
    Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 250/19 

1. Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 6 /2021, kterou se stanoví školské obvody  
 základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2021/2022.  
 

2.  Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná dne 14.04.2022. 

                                                                                  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 251/19 

Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledcích elektronické ankety Pocitová mapa města 
Klatov.  

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

 

Bod č. 252/19 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí oprávnění umělecký výkon užít mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a obchodní společností 
Celebrity Management s.r.o., zastoupenou jednatelem Janisem Sidovským (partner). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny 4 Tenoři a Unique Quartet s doprovodnými hudebníky – poč. 
č. 205. 

 

Smlouva č. 027/21 o realizaci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení Hany Křížkové – poř. č. 206. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Hnačov, zastoupenou starostou Milanem 
Přerostem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 207. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností SILNICE Nepomuk s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti 
Josefem Skalou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 208. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel č. 1) a Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o. (objednatel č. l) a společností 
BIGGEST construct s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím Martinem Holubem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. – poř. č. 209. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če ze 17.05.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupená 
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1. – poř. č. 210. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 

Předmět smlouvy: pozemek pp.č. 714/1 – poř. č. 211. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(propachtovatel) . , ,  
, , Klatovy (pachtýř). 

Předmět smlouvy: pozemek p.č. 3578/5 – poř. č. 212. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář s. r. o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Zbyňkem Červeným (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: oddělené části pozemků s uloženými řady, veřejným osvětlením a komunikacemi 
pp.č. 2785/1, 2751/5, 2751/1, 2783, 2768, 2769, 2751/7, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2751/4, 2751/6 a 

3623/36 v k.ú. Klatovy – poř. č. 213. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář s. r. o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Zbyňkem Červeným (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: dar technické infrastruktury - vodovodního řadu, kanalizačního řadu, veřejného 
osvětlení, místních přístupových a obslužných komunikací na pozemcích na Plánickém předměstí v 
k. ú. Klatovy – poř. č. 214. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Brno 

(oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 2774/36, 3760/2 v k.ú. Klatovy – uložení plynárenského zařízení – poř.  
č. 215. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená STEMENOT JS s.r.o., 
Horšovský Týn (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 965/10 – Zahradní 935 – přeložka NN – poř. č. 216. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 614 – plynárenské zařízení. – poř. č. 217. 
 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 418 – plynárenské zařízení – poř. č. 218. 
 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 643 – plynárenské zařízení – poř. č. 219. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 100 – plynárenské zařízení – poř. č. 220. 
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Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 103 – plynárenské zařízení – poř. č. 221. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 681 – plynárenské zařízení. – poř. č. 222 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 82 – plynárenské zařízení – poř. č. 223. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov parc.č. 3089/10 – plynárenské zařízení. – poř. č. 224 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov st. 736 – plynárenské zařízení – poř. č. 225. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 9 – plynárenské zařízení. – poř. č. 226 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 7 – plynárenské zařízení – poř. č. 227. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 8 – plynárenské zařízení – poř. č. 228. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 6 – plynárenské zařízení – poř. č. 229. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 

starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 5 – plynárenské zařízení – poř. č. 230. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 2 – plynárenské zařízen – poř. č. 231. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 15 – plynárenské zařízení – poř. č. 232. 
 

 



6 

 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 13 – plynárenské zařízení – poř. č. 233 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 23 – plynárenské zařízení – poř. č. 234. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 14 – plynárenské zařízení – poř. č. 235. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou Václavem 
Měsíčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 236. 
 

Bod č. 253/19 

Rada města schválila podání žádosti na MV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
strážníků MP Klatovy v souvislosti s epidemií COVID 19. 
        Zodpovídá: p. Bc. L. Steinbach 

 

Bod č. 254/19 

1. Rada města byla seznámena s průběhem jednání s petenty ve věci výstavby domu Na 

Chmelnici. 

2. ORM je povinen rozhodnutím RM hájit zájmy občanů.  
3. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit návrh na řešení vzniklé situace ve smyslu 

diskuse. 

         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

Bod č. 255/19 
Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s. zrušila 
v souladu s podmínkami vyhlášené výběrové řízení a vyhlásila nové výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele společnosti Klatovská teplárna a.s., Jateční 660, Klatovy.  
  Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 256/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 257/20 

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

Bod č. 258/20 

Rada města vzala na vědomí rozbory činnosti hospodaření za 1. pol. 2021 společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. a uložila řediteli společnosti doplnit informace dle diskuse.  

 

Bod č. 259/20 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 911/4 o výměře cca 66 m2 za cenu  

250,00 Kč/m2, v k. ú. Luby, do vlastnictví , , , tj. celkem 

16.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města přerušila projednávání úkonu týkající se majetkoprávního vypořádání obecních 
pozemků v dobývacím prostoru kamenolomu Svrčovec a po doplnění informací dle diskuse bude 

opětovně projednán na jednání RM. 

  

3. Rada města neschválila pronájem obecní pp. č. 2596/1 o výměře 301 m2 v k. ú. Klatovy  
, ,  za roční nájemné 10,00 Kč/m2/rok + inflace. 

 

4. Rada města rozhodla o revokaci URM z 31.08.2021 a souhlasila s provedením výkopových prací 
– sondy v rozsahu cca 1,5 m x 1,5 m v obecní pp. č. 3405/4 v k. ú. Klatovy – asfaltovém 
chodníku v Plzeňské ulici pro uložení optického kabelu T-Mobile Czech Republic, a. s. 

 

5. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a rozhodla o platnosti budoucích smluv o 
zřízení věcných břemen pro akce schválené RM 14.09.2021  na dobu 5 let od podpisu budoucích 
smluv. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 260/20 

1. Rada města rozhodla o ukončení platnosti Plné moci a Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
městem Klatovy a společností Accolade CZ XXI, s. r. o., členem koncernu. 

2. Rada města uložila OVÚP ve spolupráci s ORM zajistit ukončení platnosti územního rozhodnutí.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

            p. Ing. P. Boublík 

Bod č. 261/20 

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čerpací stanice odpadních 
vod . , . , . 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 262/20 

1.  Rada města doporučila ZM schválit strategické dokumenty v předložené konečné podobě, tj. 
Generel dopravy, Koncepce veřejného osvětlení, Strategie cestovního ruchu, Strategie Smart 
City, Generel zeleně a uložila OVV zajistit jejich zveřejnění na webu města pro veřejnost.  

 

2.  Rada města rozhodla o pravidelné aktualizaci dat v uvedených  dokumentech. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

USNESENÍ č. 20 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 12. 10.2021 
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Bod č. 263/20 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR pro 
rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.  

 

2. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V1_2022 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu 

MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 na akci “Pořízení CAS pro JSDHO Klatovy“ a „Pořízení CAS 
pro JSDHO Luby“. 

 

3. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu“ z programu MV GŘ HZS ČR pro 
rok 2022 na akci “Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř“. 

        Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 264/20 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. OVV/SD/01/2021 na akci „Metropolitní 
síť Klatovy – VIII. etapa“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 30.10.2022 z 
důvodu změny termínu realizace akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ na rok 2022. 

 

2.  Rada města uložila OVV uzavřít Dodatek č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 

3. Rada města byla informována o posunutí termínu akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ – 

jejímž zadavatelem je ŘSD, s termínem ukončení 30.06.2022. 
            Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

     p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 265/20 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb. k akci “Chodníky Suvorovova“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka 
zadávacího řízení EUROVIA Silba a.s., Lobezská 74, 326 00 Plzeň s termínem dokončení do 
30.11.2021. 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu 
o dílo za cenu 1.392.301,31 Kč bez DPH, 1.684.684,59 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 266/20 

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. 
„Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 2. část“. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 267/20 

Rada města schválila poskytnutí dotace Hospici svatého Lazara, z.s., Sladkovského 2472/66a, 326 00 
Plzeň na zajištění zdravotnického materiálu pro klienty ve výši 5.000 Kč z kapitoly OSVZ a schválila 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 Zodpovídá: Bc. M. Kanická 
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Bod č. 268/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze 04.10.2021. 

 

Bod č. 269/20 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 05.10.2021 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, Masarykova  

  392/III s pí , bytem , , na dobu  

  neurčitou, bez finančního vyrovnání, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení 
  nájmu bytu č. 3 na adrese Klatovy, ,  
 

k bodu 4. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, Masarykova  
  392/III s p. , bytem Klatovy, ,  na dobu neurčitou,  
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 60.000 Kč, 
  schválila výjimku pro pí , která bude evidována jako příslušník  
  domácnosti. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 270/20 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc září 2021. 
 

 

Bod č. 271/20 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  (umělec). 
Předmět smlouvy: akce „Zpívání koled s ČR Plzeň“ – poř. č. 237. 
 

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 90-SZ-003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Nadací Partnerství, Údolní 33, Brno 

(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: projekt „Výsadba stromů u PPO ve Střeziměři“ – poř. č. 238. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností EUROVIA Silba, a.s., zastoupenou předsedou představenstva Josefem 
Matouškem a členem představenstva Antonínen Návrátilem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: akce „Chodníky Suvorovova“ – poř. č. 239. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0007795/VB/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory 
projektování Jindřiškou Vackovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny KT, č.p. 52 – NN“ – poř. č. 240. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016243/VB/001 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Lenkou Burdovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Čechova, č. parc. 1928/1 – NN“ – poř. č. 241. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 
Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Lenkou Burdovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Haise Týneckého, parc. č. 2954/6 – NN – poř. č. 242 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/HO-údržba/2021 z 19.01.2021 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností  Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna č. l, čl. 4.1. a 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 243. 
 

Dodatek č. 8 k mandátní smlouvě ze dne 15.12.2008 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou společnosti Ing. Jindřiškou Kurcovou (mandatář). 
Předmět smlouvy: změna čl. II., bod 1/ „přílohy č. 2“, doplnění článku I., bod 1. „mandátní smlouvy“ 
-  poř. č. 244. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa“ mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností  INVEST TEL, 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Nejdlem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna bodu 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 245. 
 

Bod č. 272/20 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 26.10.2021. 
 

Bod č. 273/20 

Rada města rozhodla o revokaci URM z 29.09.2021 a doporučila ZM schválit vyhlášku č. 6/2021, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2022/2023. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 274/20 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru - 11. ročník pro denní 
stacionář Kvítek pro osoby s postižením, Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy. Finanční 
prostředky budou použity na rekonstrukci cvičné kuchyně pro klienty denního stacionáře Kvítek 
pro osoby s postižením.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 275/20 

Rada města se seznámila s předloženou zprávou p. tajemníka ve věci petice -  výstavba domu Na 
Chmelnici. 

 

Bod č.  276/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 277/21 

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

Bod č. 278/21 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pp. č. 2676/1 v k. ú. Klatovy o výměře 827 m2 za 

kupní cenu 17.284,30 Kč bez DPH (DPH bude účtováno) od firmy VIAGEM, a. s., Sokolovská 
131/86 Praha. 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup podílu 1/19 z celku zemědělského pozemku pp.  
 č. 780 v k. ú. Kydliny o celkové výměře 3 444 m2 (id 1/19 cca 181 m2) od společnosti VIAGEM 

a. s., Sokolovská 131/86, Praha – Karlín 186 00 do majetku města Klatovy za cenu ve výši 
4.785,35 Kč bez DPH (DPH bude účtováno). 

 

3. a) Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemku pp. č. 2193/20 v k. ú. Klatovy  
  o výměře cca 101 m2 od , ,  do majetku města 

 Klatovy za cenu 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 5.050,00 Kč (nepodléhá DPH). 
 b) Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 2193/11 a 2191/3 o celkové výměře 820 m2 

 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví , ,  za část 
 obecního pozemku pp. č. 2194/1 o výměře 820 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města 
 Klatovy bez finančního doplatku. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 657 a 686/10 o celkové výměře 1 334 m2  

 v k. ú. Dehtín ve vlastnictví . , ,  za část 
obecního pozemku pp. č. 648/2 o výměře 1 334 m2 v k. ú. Dehtín ve vlastnictví města Klatovy 
bez finančního doplatku. 

 

5. Rada města neschválila pronájem obecní pp. č. 3224/26 v k. ú. Klatovy o výměře 201 m2  
, , .  

 

6. Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 3578/5 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Klatovy 
, , .  

 

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů 
v platném znění a podle čl. I odst. 2 souhlasila s provedením výkopových prací na obecních 
pozemcích pp. č. 1395/42 a 3516/6 v k. ú. Klatovy v období od 01.11.2021 do 20.12.2021 
v souvislosti s uložením vodovodního řadu a přípojek v 5. cestě v zahrádkářské kolonii Pod 
Hůrkou dle podmínek HO a za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 

8 a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
 doplnění závor na železničních přejezdech č. P8385 (u mlékárny) a č. P941 (u vodáren 

   ČEVAK) v Klatovech dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 b) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části obecní pp. č. 3463/2 (nově dle 

 GP pp. č. 3463/4) o výměře 21 m2 do majetku Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 

USNESENÍ č. 21 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 25. října 2021 
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 a bezúplatný převod části pp. č. 3934/1 (dle GP nová pp. č. 3934/44) o výměře 49 m2 

 z majetku Správy železnic, s. o. do majetku města. 
 

9. Rada města přerušila projednávání akce „REKO MS Klatovy – Krameriova ul.“ a uložila HO 
předložit harmonogram prací vč. termínů. 

 

10. a) Rada města rozhodla o revokaci URM z 27.04.2021 a souhlasila s realizací akce a s vydáním 
 územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu vodovodní přípojky k pp. č. 106 v k. ú. Kydliny na 
 obecní pp. č. 647/1 a 647/12 v k. ú. Kydliny dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila  
  s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 647/1 v k. ú. Kydliny za 

 účelem uložení vodovodní přípojky, dle podmínek HO. 
 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Točník, KT, parc. č. 246/1 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 84/8, 
84/9, 84/12, 240/2, 246/2 a 707/19 v k. ú. Točník u Klatov, dle předložené dokumentace,  

 s podmínkami HO.  
 

12. Rada města souhlasila s úpravou konceptu řešení stavby Terminálu veřejné dopravy v Klatovech, 

spočívající v úpravě přístřešků a v dopravním napojení terminálu. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 279/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 11.10.2021.  

 

Bod č. 280/21 

Rada města rozhodla o odstoupení od Kupní smlouvy na akci „Dodávka vybavení k projektu 

„Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna II“ uzavřené s dodavatelem KANONA a.s., Antala 

Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ 04163664. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 281/21 

1.  Rada města rozhodla o ukončení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3. etapa“, 
zjednodušené podlimitní řízení. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 
339 01 Klatovy, IČ 49193503. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.155.211,00 Kč bez 
DPH, 2.607.805,31 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 282/21 

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 „Oprava rozvodů vody a kanalizace –
spojovací chodba a hospodářský pavilon MŠ Studentská“ formou písemné výzvy vybraným 
dodavatelům 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 dle přílohy. 
 

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 11/2021 jejího zasedání 
v kanceláři vedoucí ORM. 

         

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

 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Ing. Jiří Kučera 

 Mgr. Jitka Luňáková      

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 11–12/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 283/21 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu střešního pláště objektu kulturního domu  
v Točníku a uložila ORM ve spolupráci s SNK s.r.o. předložit RM návrh na vyhlášení VZ na 

provedení rekonstrukce ve variantě bez zateplení s alternativním řešením střešní krytiny (materiál). 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 284/21 

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 

„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, Hůrka, 
kaple sv. Anny“. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 285/21 

Rada města rozhodla o pořízení územní studie ÚS.23 – Štěpánovice a uložila ORM uzavřít k jejímu 
zpracování Smlouvu o dílo s firmou Ing. Arch. Jana Svítková, Klatovy, za cenu 215.000,00 Kč bez 
DPH (není plátcem DPH). 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 286/21 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., k akci “Chodníky Pavlíkova, Klatovy“.  

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení DORESTAM, s.r.o., Palackého 98,   

 339 01 Klatovy, s termínem dokončení do 30.11.2021. 
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2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 1.105.626,60 Kč bez DPH, 1.337.808,19 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 287/21 

Rada města rozhodla o výjimce z Nařízení č. 3/2009, kterým se vydává tržní řád pro hostování 
cirkusu ŠIMEK v Klatovech v době  08.11. – 14.11.2021, s vybranou kaucí ve výši 30.000 Kč. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 288/21 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury 

města Klatovy uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. schválila Plán obnovujících oprav pro rok 2022.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 289/21 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 18.10.2021 a přijala 
následující závěry:  
1. schválila žadatelům poskytnutí dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže, výše příspěvku 

činí 1.083 Kč/1 člen, dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
 

2. žádosti o mimořádné dotace: 
 a) Karate Klub Klatovy z.s., - rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

 7.000 Kč na náklady spojené s krajskou ligou mládeže, 
 b) Atletika Klatovy z.s., - rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč  

 na 10. ročník Běhu klatovskou Hůrkou, 
 c) SPORT CLUB Klatovy – oddíl florbalu z.s. – rada města poskytnutí mimořádné  dotace 

 neschválila. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
     Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 290/21 

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Praha 
na poskytnutí služeb v rámci programu „REVOLUTION TRAIN TOUR – 2022“ pro žáky, 
studenty a veřejnost za cenu 128.000 Kč. 

 Zodpovídá: pí Ing. A.Kunešová 

Bod č. 291/21 

Rada města přerušila projednávání zápisu z komise pro nebytové prostory č. 4/2021 z 18.10.2021 

a uložila místostarostovi Ing. Křížovi doplnit informace dle diskuse a opětovně předložit radě 
města k projednání. 
    Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 292/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy, s.r.o. z 29.09.2021. 

  

Bod č.  293/21 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 přijetí 
účelově určeného finančního daru ve výši 35.117 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu „Obědy pro děti“. 
                                                                                           Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 294/21 

1. Rada města doporučila ZM vzít na vědomí rezignaci RNDr. Stanislava Haviara, Ph.D. na 
funkci člena finančního výboru ZM. 
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2. Rada města doporučila ZM zvolit členem finančního výboru Ing. Jana Hrdinu,  
, . 

        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 295/21 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností XAVEROV 
a.s., farma Otín u Točníka, zastoupena generálním ředitelem Ing. Zdeňkem Štěpánkem (původce 
odpadu). 

Předmět smlouvy: nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 246. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu, uzavřené dne 02.05.2017, týkající se stavby: „I/27 
přeložka Klatovy – 1. stavba“  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, zastoupená Ing. 
Zdeňkem Kuťákem (investor stavby). 
Předmět dodatku:  změna čl. II., čl. III, odst. 2 čl. III – poř. č. 247. 
 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě pro provozování dobíjecího místa PK a sběr žádostí k PK  

č. 673/2017PMDP mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příkazník) a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., zastoupenou ekonomickým, 
ředitelem Ing. Miroslavem Kočicou (PMDP). 
Předmět dodatku: změna čl. 1 – změna manipulačního poplatku – poř. č. 248.  
 

Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, zastoupeným členy správní rady Pavlem Tůmou  
a Vladimírem Adamcem (dodavatel).   
Předmět smlouvy: spolupráce při realizaci programu REVOLUTION TRAIN – poř. č. 249. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností DORESTAM, s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Radkem Šleisem 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Chodníky Pavlíkova, Klatovy“ – poř. č. 250.   
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory 
projektování Pavlou Grősslovou (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1386/1-NN“ – poř. č. 251.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory 
projektování Pavlou Grősslovou (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Čertovka, parc. č. 2615/29 – NN“ – poř. č. 252. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o. Přeštice, zastoupenou jednatelem Jaroslavem 
Boříkem (budoucí oprávněná).  
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Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT, parc. č. 598/15 – NN“ – poř. č. 253. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena  firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/43 – NN“ – poř. č. 254. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena  firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Sobětice, KT, parc. č. 163/13 – NN“ – poř. č. 255. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena  firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Kvapilova, parc. č. 2954/45 – NN“ – poř. č. 256. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena  společností Senergos, a.s., Ostopovice, zastoupenou Jarmilou Horákovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice KT,  parc. č. 87/13 – NN“ – poř. č. 257. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupena společností Senergos, a.s., Ostopovice, zastoupenou Jarmilou Horákovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Otín KT, parc. č. 46/12 – NN“ – poř. č. 258. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností Senergos, a.s., Ostopovice, zastoupenou Jarmilou Horákovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, K Pile, parc. č. 1967/20 – NN“ – poř. č. 259. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 650/13 – NN“ – poř. č. 260. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy u Čedíku 2142/1“ – poř. č. 261. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Tyršova, parc. č. 486/4 – NN“ – poř. č. 262.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, parc. č. 87/10 – NN“ – poř. č. 263. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Pihovice KT, parc. č. 6813 – NN“ – poř. č. 264. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, K Vodojemu, parc. č. 3209/93 – NN“ – poř. č. 265. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet 
Služby, s.r.o. Brno,  zastoupenou technikem správy nemovitého majetku Petrou Bulínovou (budoucí 
oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Kollárova ul. stavební úpravy STL plynovodu a 
přípojky, číslo stavby: 7700103142“ – poř. č. 266. 
 

Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s., 
zastoupenou Ing. Martinem Křížem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 nájemní smlouvy – poř. č. 267.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s., zastoupenou členem 
představenstva Ing. Petrem Beránkem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení VB na pozemku st.p.č. 2189 – poř. č. 268.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena  firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Pavlem Hendrichem 

(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Činov, KT, parc. č. 3062/6 – NN“ – poř. č. 269. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností Senergos, a.s., Ostopovice, zastoupenou Jarmilou Horákovou (budoucí 
oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Dobrá Voda u Chlistova KT, k.ú. Střeziměř parc. č. 1088 – NN“ – poř. č. 
270. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a manž. Danou Pištějovou a , ,  
(pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 3578/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 271. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majektových, zastoupeným ředitelkou odloučeného pracoviště Klatovy  
Ing. Jaroslavou Preslovou (převodce). 
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 725/10 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 272.   
 

 

Bod č. 296/21 

Rada města schválila společnosti Silnice Klatovy a.s. prominutí smluvní pokuty za prodlení  
s dokončením díla „Klatovy – RPS realizace akce Pod Hůrkou – 3. etapa, část l“ za první až pátý 
den prodlení, tj. od 01.11. do 05.11.2021, za podmínky, že dílo bude dokončeno nejpozději dne 
05.11.2021.  

        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č.  297/21 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 298/22 

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

Bod č. 299/22 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 
zrušila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele této společnosti a uložila starostovi města 
vyhlásit nové výběrové řízení.  
     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 

Bod č. 300/22 

1. Rada města neschválila pronájem části pozemku pp. č. 2203/14 (nově dle GP pp. č. 2203/22 a 
2203/23) o výměře 445 m2 v k. ú. Klatovy od pronajímatele . ,  

,  za roční nájemné 100,00 Kč/m2/rok a uložila ORM jednat s majitelem pozemku 

o jeho směně.  
 

2. a) Rada města souhlasila s realizací akce „REKO MS Klatovy – Krameriova ul.“ v obecních pp. 
 č. pp. č. 3913/1, 3403/10, 3403/14, 3403/7, 3403/6 a 3403/18 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace s podmínkami HO a dále s podmínkou provedení obnovy dlažby v celém 
 profilu komunikace.  

b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 

 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 3913/1, 3403/10, 3403/14, 
3403/7, 3403/6 a 3403/18 v k. ú. Klatovy dle podmínek HO. 

 

3. Rada města souhlasila se změnou PD na akci „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 

0 Plynová kotelna v HVS“ pro účely podání žádosti o dotaci.  
 

4. Rada města neschválila společnosti BOHEMIATEL s.r.o. Praha výjimku z Pravidel RM  

 č. P1/2011 pro povolování výkopů v ul. Procházkova, Palackého, Bezručova, Mánesova v k. ú. 
Klatovy v období od 01.11.2021 do 30.11.2021. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 301/22 

Rada města vzala na vědomí informace o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Za Tratí, kde je 
zástavba možná pouze po zpracování a schválení ÚS 7a a uložila ORM ve spolupráci s právničkou a 
architektkou města předložit návrh na vyhlášení VZ na zpracovatele ÚS 7a. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 pí Ing. P. Boublík 

 pí Ing. arch. E. Kováříková 

Bod č.  302/22 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu objektu sportovní střelnice Klatovy – Luby a  

neschválila zpracování PD na celkovou rekonstrukci objektu včetně přístavby.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 pí Ing. J. Kurcová  

 

USNESENÍ č. 22 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 9. listopadu 2021 
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Bod č. 303/22 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V4_2022 
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ z programu MV GŘ HZS 
ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2022“ na „Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy“ a uložila ORM zajistit podání žádostí v termínu do 
25.11.2021.  

 

2.  Rada města rozhodla o přistoupení k rámcové dohodě, uzavírané mezi MV – GŘ HZS ČR jako 
centrálním zadavatelem a městem Klatovy jako pověřujícím zadavatelem. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 304/22 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.11.2021. 

 

Bod č. 305/22 

Rada města vzala na vědomí zprávu s výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety. 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 306/22 

1. Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, nám. Míru 63/I 
pronajatého  k 30.11.2021.  

 

2. Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s .  
,  na nebytový prostor č. 54, na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV, účel  

 využití – kancelář za měsíční nájemné ve výši 1.417 Kč.  
  

3.  a) Rada města schválila ukončení pronájmu s Oblastní charitou Klatovy, oblastní pečovatelská 
 služba, Měchurova 317/16, Klatovy, IČ: 66388830, na 6 parkovacích míst na parcele st.p.č. 
 1616 v k.ú. Klatovy dohodou k 31. 12. 2021.  

 b) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou pěti let na objekt č.p. 946  
 v ulici Za Kasárny v Klatovech IV se společností Wood-Mizer CZ s.r.o., Klatovy – Luby 

 č.p. 91, IČ 26320932 – sídlo firmy a administrativní a technické zázemí - měsíční výše 
 nájemného 16.394 Kč.  

 c) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Wood-Mizer CZ s.r.o., 

 Klatovy – Luby č.p. 91, IČ 26320932 na dobu určitou pěti let na pozemek st. p. č.  1616 (bez 

 zastavěné plochy o velikosti 834 m2) v katastrálním území Klatovy, Klatovy IV za roční 
 výši nájemného 41.700 Kč. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 307/22 

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

 věcný dar – kávovar v hodnotě 36 990 Kč vč. DPH pro užití při kulturních a zájmových 

 akcí klientů domova pro seniory,  

 dárce: MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4, Modřany, IČ 25940449.   
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Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
  finanční dary v celkové částce 840 Kč, na financování kulturních, společenských a zájmových 

akcí pořádaných klubem seniorů,  

 dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy. 
Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy , p.o., v souladu s darovacími 
smlouvami.  

 

2. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, p.o. 

na pořízení nářezového stroje do kuchyně Domova pro seniory Klatovy, v max. výši 80.000 Kč 
vč. DPH.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
  

Bod č. 308/22 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2021. 
 

Bod č.  309/22 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 035/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení – Petr Rezek  & klávesista – poř. č. 273. 
 

Smlouva o provedení koncertu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Vojtou Nedvědem a skupinou Tie Break, zast. Ivou Klusalovou (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení na EHD 09.09.2022 – poř. č. 274. 
 

Smlouva č. 1/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Dechovou hudbou Budvarka, zastoupenou kapelníkem Vítem Zuzákem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení dechové hudby 14.05.2022 – poř. č. 275. 
 

Smlouva o učinkování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pořadatel) a Mgr. Davidem Němečkem, zastupující umělce AG FLEK (agentura). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení na EHD 2022 – poř. č. 276. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmanky PK Ing. Mgr. Pavlem 

Karpíškem (dárce). 
Předmět smlouvy: par.č. 3792/41, 1308/2, 4093, 4094, 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 
2064/7, 2064/12 k.ú. Klatovy – poř. č. 277.  
 

Darovací smlouva, Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem 
hejtmanky PK Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem (obdarovaný a povinný). 
Předmět smlouvy: parč. č. st. 3752, 2457, 3456, 4293, 3455, parc. č. 2050/19, 2050/20, 2050/21, 

2050/5, 2050/6, 2056/13, 2050/26, 2050/27, 2093/28, k.ú. Klatovy – poř. č. 278. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Ing. arch. Janou Svítkovou, ,  (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: pořízení Územní studie US.23 – Štěpánovice – poř. č. 279.  
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Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pověřující zadavatel) a 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, zastoupeným generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR, právně jednajícím Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd. VZ GŘ HZS 
ČR (centrální zadavatel). 
Předmět smlouvy: realizace VZ „CAS pro JSDHO a GŘ“ – poř. č. 280. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 3/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II.1 - prodloužení termínu výpůjčky – poř. č. 281. 
 

 

Bod č. 310/22 

Rada města schválila spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým 
dětem, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na zřízení nového babyboxu 
v Klatovech. 

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 311/22 

Rada města schválila p. , ,  poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 20.000 Kč na pořízení hand biku.   
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

. 

Bod č. 312/22 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

října 

 

 

 

 

 

Bod č. 313/23 

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

Bod č. 314/23 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 790/8 (oddělená část z pp. č.790/4 dle GP 
č.229-2117/2021,o výměře 142 m2  v k. ú. Habartice u Obytců vlastníku sousedních nemovitostí 

, . ,  za  cenu dle ZP obvyklou ve výši 230,00 

Kč/m2 tj. celkem 32.300,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno).                                             

 

2. Rada města doporučila ZM schválit směnu částí pozemků pp. č. 105/1 a 105/3 v k. ú. Kydliny o 
celkové výměře cca 16 m2 ve vlastnictví , ,  

 za obecní pozemek pp. č. 105/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Kydliny  bez finančního plnění. 
 

3. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ 8P4 6730 
p. , , .  na pp. č. 1482/1 – parkoviště před bytovým 
domem čp. 814 v ulici Nádražní v k. ú. Klatovy od 01.12.2021 na dobu 2 let s možností 
prodloužení.  

 

4. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2023 pro PENNY Market Klatovy – Domažlická ul. 
na pp. č. 360/5, W&P EURONOVA,     s. r. o. – Domažlická ul. na pp. č. 4073 a ORIS Praha,  

 s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 2479/5, vše v k. ú. Klatovy.  
 

5. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce – části pozemku pp. č. 3792/94 
v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem majiteli , ,  
na dobu určitou do 31.12.2023.  

 

6. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2023 pro ARBO s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 
2479/5 a W&P EURONOVA, s. r. o. – Puškinova ulice na pp. č. 3687/1, vše v k. ú Klatovy.  

 

7. Rada města  rozhodla o prodloužení pronájmu stp. č. 4160 a části pozemku pp. č. 3405/3 o 
celkové výměře 178 m2 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem , 

,  dobu určitou do 31.12.2023. 
 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„REKO VTL RS Klatov – Teplárna – varianta 2“ dle předložené projektové dokumentace 

Korecký s. r. o. a s umístěním kabelu NN do obecních č. 1927/34, 1927/40, 2147/3, 2147/13, 
2147/14, 2162/6, 2162/14, 3561/12, 3561/21, 3575/5 a 4164/8, k. ú. Klatovy dle předložené PD, 

s podmínkami TSMK.  

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) pro účely 

uložení vodovodní přípojky mj. v obecních pozemcích pp. č. 3587/1 a 2481/2 v k. ú. Klatovy, 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a ŠVK.  

USNESENÍ č. 23 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 23. listopadu 2021 
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10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 147/1 v k. ú. 
Drslavice u Tupadel v období od 01.11.2021 do 30.11.2021, pro účely uložení vodovodní 
přípojky dle podmínek HO a za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 

11. Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM č. P1/2011 pro povolení výkopů 
v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3466/2 a 3466/4 
v k.ú. Klatovy v období od 01.12. do 17.12.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 315/23 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 
„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách. 

 

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 (zadávací podmínky) 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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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  

 Petr Kodeš     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 12/2021 – 01/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 316/23 

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 „Rekonstrukce střechy kulturního domu 
Točník“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům 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 k podání nabídek (zadávací podmínky) 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       

 Luděk Černík        

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 12/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

Bod č. 317/23 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Územní studie: ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod 

Mlékárnou“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách 
+ odeslání 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 na základě nejnižší nabídkové ceny a kvality. 

    

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

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 01/2022 jejího zasedání 
v kanceláři vedoucí ORM. 

 

     

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

   Mgr. Jaromír Veselý 

   Ing. Milan Jarošík 

      Ing. Pavel Boublík 
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   Ing. arch. Eva Kováříková  

   Mgr. Radka Šustrová   

   Ing. arch. Jakub Fišer – zpracovatel územního plánu 

Ing. arch. Jan Jehlík – vedoucí ústavu územního plánování ČVUT  FA 

    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 318/23 

a) Rada města rozhodla v zájmu rozvoje území a vyhovění potřebám občanů o udělení výjimky 
ze Sazebníku města za ukládání sítí do obecních pozemků a vzoru smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívající v úhradě za zřízení věcného břemene ve 
výš dle oceňovací vyhlášky + 20 % bonifikace, s minimální úhradou ve výši 2.000 Kč bez 
DPH. 

b) 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 
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a.s. pro akce: 

1) k.ú. Klatovy – „Klatovy, K Čínovu, parc. č. 3179/131“ 

pp. č. 3179/130, 3179/234, 3179/236, 3179/241, 3179/242 ve vlastnictví města 
Klatovy pro umístění cca 77 bm zemního vedení NN a 1x pilíře, 

2) k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 1392/45 – TS, NN“ 

      pp. č. 1395/4, 1376/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 126 bm zemního 

      vedení NN, 
3) k. ú. – „Klatovy, Luby, parc. č. 204/4 – kNN“  

 pp. č. 3561/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 18 bm zemního vedení 
 NN, 

4) k. ú. Klatovy – „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1397/2 – NN“  
 pp. č. 1397/2, stp. č. 4232, 4233 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 100 bm   
 zemního vedení NN a 1x kabelové skříně,  

5) k. ú. Klatovy – „Čínov KT, parc. č. 3121/6 – NN“ 

 pp. č. 3659 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 25,5 bm zemního vedení 
 NN, 

6) k. ú. Klatovy – „Klatovy, Pod Koníčky, parc. č. 2017/2 – NN“ 

pp. č. 2017/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3 m zemního kabelu a 1x 
pilíře,  

7) k. ú. Točník u Klatov – „Točník KT,  parc. č. 84/14 – NN“ 

 pp. č. 83/1, 84/2 ve vlastnictví města pro umístění cca 60 bm zemního vedení NN a 1x 
 kabelové skříně, 

8)  k. ú. Klatovy – „Klatovy – KT_1107, KT_1078 – VN, NN, ROI“ 

 pp. č. 954/19, 968/59, 3452/1, 3454/1, 3454/7 ve vlastnictví města Klatovy pro 
 umístění cca 222 m zemního kabelu VN. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   
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Bod č. 319/23 

Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 7/2021, o plánu zimní údržby pro Klatovy  
a integrované obce, v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 320/23 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 08.11.2021. 

 

Bod č. 321/23 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 15.11.2021. 

 

Bod č. 322/23 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 15.11.2021 a 

přijala tyto závěry: 
mimořádné dotace: 
1/  Kanoistický klub Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč na 

zajištění závodů, 
2/  Kanoistický klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na 

nákup startovacích čísel,  
3/ Kosohorský Tomáš – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na akci 

Golfová louka 2021. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  

          Zodpovídá: pí J. Zedlová  

 

Bod č. 323/23 

Rada města vzala na vědomí předloženou aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Klatov a 
doporučila ZM tento dokument schválit.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 324/23 
Rada města schválila zadání zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvody „LHO Klatovy – Chudenice 2“ a „LHO Klatovy – Švihov 2“ firmě LHProjekt a.s., 
Čichnova č.p. 386, 624 00 Brno, IČ 25300806, za cenu 669.922 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 325/23 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 10/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím na   

 adrese Klatovy, Václavská 122/I s pí , bytem , 
, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 8, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III s pí , trvale bytem ,  

, na dobu určitou 3 měsíců, 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 326/23 

1/ Rada města doporučila ZM schválit závazný postup prodeje garáží v domě Klatovy, Hálkova 
132/V. 

2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s p. Vasilem Krupou na nebytový prostor  
 č. 35, Klatovy, , účel využití – sklad, měsíční nájemné ve výši  
 1.407 Kč.   
          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 327/23 

Rada města schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy Domova 
pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Újezdci. Na tuto opravu byla vybrána firma 

ALFASTAV, spol. s.r.o., Sobětice 81, 339 01 Klatovy, IČ 18236651, která předložila nejvýhodnější 
cenovou nabídku.     
 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 328/23 
Rada města schválila návrh TSMK na poskytnutí volného vstupu do krytého plaveckého areálu 
v Klatovech pro dárce krve oceněné Zlatou plaketou a Zlatým křížem po dobu 1 roku, s účinností 
od 01.01.2022.  

 Zodpovídá: p. P. Pošefka  

Bod č. 329/23 

Rada města schválila přijetí věcného daru 690 kg krmiva Pedigree pro psí útulek spravovaný 
TSMK. 

Dárce: Mars Czeh s.r.o., Michelská 1552/58, Praha 4. 
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č.  330/23 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o. Klatovy, zastoupenou Petrem Štýsem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: betlém pro město – třetí část – poř. č. 282. 
 

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem. 
Předmět smlouvy: změna čl. I, čl. III, odst. 3. „smlouvy“, příspěvková organizace je plátce DPH – 

poř. č. 283. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  –  
(povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 284. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 285. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 286. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 287. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,   (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 288. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Kongregací Školských sester de notre Dame, U Soudu 
813/7, Hradec Králové, zastoupenou generální představenou Anežkou Bednářovou (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 289. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Agrospolečností Koryta, s.r.o., Koryta 63, Bezděkov, 
zastoupenou jednatelem Zdeňkem Weberem (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 290. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 291. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a . , 

 a , ,  -  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 292. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  a 

, ,  (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 293. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou obce 

Václavem Měsíčkem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 294. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 295. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 296. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a ,  
(budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ - “ – poř. č. 
297. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a společností Měcholupská zemědělská, a.s. 
Předslav (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 298. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , , 

 –  a , ,  –  (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 299. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 300. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , , 

 a Statkem Sobětice, s.r.o., zastoupeným jednatelem Ing. Tomášem Markem (budoucí 
povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 301. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , . , 

 a společností Statek Sobětice s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Tomášem Markem (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 302. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/13/2021/33120/Hr mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ “ – poř. č. 303. 
 

Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a 
společností Klatovské reality s.r.o., zastoupenou jednatelem Lubošem Malátem. 
Předmět smlouvy: pp.č. 1410/66, 1410/68, 1410/69 “ – poř. č. 304. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a . , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 450/1, k.ú. Štěpánovice “ – poř. č. 305.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 

 a . , ,  (nájemce) . 
Předmět smlouvy: nebyt. prostoru Vídeňská 9 Klatovy IV “ – poř. č. 306.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 
a společností Wood-Mizer CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Miroslavem Greillem (nájemce) . 
Předmět smlouvy: p.č.st. 1616 k.ú. Klatovy “ – poř. č. 307.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 
a společností Wood-Mizer CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Miroslavem Greillem (nájemce) . 
Předmět smlouvy: nebyt. prostoru č.p. 946, Za Kasárny, Klatovy “ – poř. č. 308.  
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če ze 17.05.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., 
zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. „smlouvy“ “ – poř. č. 309.  
 

Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel MZPO) a společností ECOBAT 
s.r.o., Praha 6, zastoupenou jednatelem RNDr. Petrem Kratochvílem. 
Předmět smlouvy: změna legislativy “ – poř. č. 310.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou obce  

Mgr. Xenií Begerl (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 311. 

 

Nájemní smlouva  mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 

zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a ČSS, z.s. – sportovně střeleckým 
klubem Klatovy, zastoupeným předsedou spolku Františkem Holubem (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 611, ul. 5. května, Klatovy IV – poř. č. 312.  
 

Bod č. 331/23 

Rada města vzala na vědomí informaci o spolupráci mezi městem Klatovy a Pošumavským 
sportovním sdružením okresu Klatovy, z.s. týkající se zveřejňování sportovních akcí v 
Klatovském zpravodaji.  
 

 

Bod č. 332/23 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 
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Bod č. 333/24 

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

Bod č.  334/24 

1. Rada města doporučila ZM schválit zrušení peněžních fondů vodovod a kanalizace Točník  
  a vodovod a kanalizace Dehtín.   
2. Rada města doporučila ZM schválit převedení zůstatků peněžních fondů vodovod a kanalizace 

Točník a vodovod a kanalizace Dehtín v rámci účetní závěrky do vodohospodářského fondu.  
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č.  335/24 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy, uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace a. s., 

schválila Plán preventivní údržby vodovodů a kanalizací pro rok 2022. 
 Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

Bod č.  336/24 

Rada města doporučila ZM navýšit na rok 2021 provozní příspěvek příspěvkové organizaci 
Městské kulturní středisko o 400 tis. Kč.  
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

Bod č. 337/24 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 05/2021. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 338/24 

Rada města doporučila ZM schválit ceny vodného a stočného na rok 2022 ve výši: 
a) v cenách bez daně z přidané hodnoty:  

- vodné ve výši 35,06 Kč/m3,  

- stočné ve výši 27,30 Kč/m3,  

- tj. vodné + stočné celkem 62,36 Kč/m3,  

b) v cenách včetně daně z přidané hodnoty:  
- vodné ve výši 38,57 Kč/m3,  

- stočné ve výši 30,03 Kč/m3,  

- tj. vodné + stočné celkem 68,60 Kč/m3. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 339/24 

1. Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a)  aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2022 – 2026 

b) rozpočet města Klatovy na rok 2022 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:    523.968 tis. Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši:    284.545 tis. Kč 

Rozpočtovou rezervu pro rok 2022 ve výši:      124.033 tis. Kč 

Zapojení (poslední schválené) rozpočtové rezervy  
roku 2021 ve výši (po RO 4-2021, částka bude  
aktualizována po schválení RO 5-2021)     218.878 tis. Kč 

 

USNESENÍ č. 24 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 7. prosince 2021 
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Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy č. 2 

Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 

Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 

Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5 

Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6 

Plán hospodářské činnosti města pro rok 2022 dle Přílohy č. 7.  

 

2. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu 
dotací pro rok 2022, resp. rozpočtu Zlatého fondu pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům: 
Tělovýchovná jednota Start Luby   ve výši:     200.000 Kč 

Stálá divadelní scéna Klatovy           ve výši:       700.000 Kč 

Hockey club Klatovy                 ve výši:  2.250.000 Kč   
Senior HC Klatovy, s. r. o.   ve výši:        350.000 Kč 

SK Klatovy 1898, z. s.   ve výši:        300.000 Kč 

Basketbalový klub Klatovy   ve výši:    320.000 Kč 

Pošumavský auto moto klub   ve výši:    850.000 Kč 

SK Volejbal Klatovy, z.s.   ve výši       81.000 Kč 

  

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 340/24  

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 01/2022.  
2. Rada města doporučila ZM souhlasit s realizací a financováním akce „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení III. etapa“ z rozpočtu města Klatovy v roce 2022 v celkové výši 2.700 tis. Kč.  
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 341/24  

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3934/3 o výměře cca 200 m2 v k. 

ú. Klatovy za cenu obvyklou 404,00 Kč/m2, celkem cca 80.800,00 Kč bez DPH (DPH nebude 
účtováno) do vlastnictví firmy LAPETRANS s.r.o., Lhovice 6, Švihov s podmínkami HO. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod (dar) staveb podchodů pod železniční 
tratí do vlastnictví Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1: 

 - na pp. č. 3935/1 v k. ú. Klatovy mezi ul. Nádražní a ul. Sv. Čecha, 
 - na pp. č. 3934/1 v k. ú. Klatovy mezi ul. Karafiátová a ul. V Nuzných, 
 - na pp. č. 3933/1 v k. ú. Klatovy v ul. 5. května. 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit dar části pp. č. 3934/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca 120 m2 

ve vlastnictví Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 do majetku města. 
 

4. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 812/3 a 101/2 v k. 
ú. Luby v období od 13.12.2021 do 22.12.2021, pro účely uložení vodovodní přípojky za 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, dle 

podmínek HO. 
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5.  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  
 v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 811/50 a 811/46 

v k. ú. Luby v období od 17.01.2022 do 20.02.2022 pro účely uložení vodovodní přípojky za 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu, 

dle podmínek HO. 

 

6. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  
 v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 1972/6 v k. ú. 

Klatovy v období od 13.12.2021 do 20.11.2021, pro účely uložení plynovodní přípojky dle 
podmínek HO. 

 

7. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 11/19 v k.ú. Habartice u Obytců o výměře  
 180 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města 

Klatovy za cenu obvyklou ve výši 51.620,00 Kč, s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 4.598,00 Kč, tj. celkem 56.218,00 Kč. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 342/24  

1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti a možnostech využití objektu 
bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV, Klatovy. 

 

2. Rada města uložila ORM připravit výběrové řízení na dodavatele stavby bývalé vojenské 
ubytovny čp. 363/IV, Klatovy, ve variantním řešení – pečovatelské byty, komerční byty.  

Termín: únor 2022. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  343/24 

1. Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z listopadu 

2021. 

 

2.  Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ z listopadu 2021. 

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ v roce 2022 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
cca 11,5 mil. Kč vč. DPH. 

 

4.  Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných. 

  

5.  Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu stanoveném poskytovatelem 
dotace.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č.  344/24 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/26/2021/Kč  
z 29.09.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Boulderové 
hřiště “. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.  

 

2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  345/24 

 Rada města vzala na vědomí nominaci p. Pavla Šefla, Pod Koníčky 456, 33901 Klatovy (nominant 
ČSSD) za člena finančního výboru ZM a uložila starostovi města přeložit ji na jednání ZM dne 
14.12.2021.  

  

Bod č. 346/24 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2021. 
 

Bod č. 347/24 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesů města Klatov, s.r.o. z 24.11.2021. 

 

Bod č. 348/24 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančního daru  

 v hodnotě 5.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí pro klienty 
Domova pro seniory v Klatovech. 

 Dárce: TOWER Net s.r.o., Kaznějovská 1311/60, 323 00 Plzeň-Bolevec, IČ 29101760. 
  

2.  Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací smlouvou. 
 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 349/24 

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 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a spolkem Šance pro kočku, z.s., zastoupeným předsedkyní spolku 
Annou Špačkovou (útulek).  
Předmět smlouvy: prodloužení platnosti „Smlouvy“ – poř.- č. 313.  

 

Dohoda o využití objektu k výcviku čj. KRPP-150537-1/ČJ-2021-0300PB mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a ČR – Krajským ředitelstvím 
policie Plzeňského kraje, zastoupeným plk. Ing. Jaroslavem Vildem (uživatel).  
Předmět dohody: zapůjčení objektu za účelem výcviku – poř. č. 314. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 315. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a . , , 

,  –  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 316. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“. – poř. č. 317. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 318. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. VB/13/2021/33120/Hr mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací Praha 4 – Nusle, zastoupenou  

Ing. Zdeňkem Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 319.  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, Mochtín (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna bodu 4. 2. „smlouvy“ – poř. č. 320. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Stanislavem 

Henkem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, K Čínovu, č. parc. 3179/131 – NN“ č. IV-12-0018638/2/VB – poř. 
č. 321. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupena společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Romanem Šrámkem a zaměstnancem společnosti Bc. Marií Antošovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 1392/45 – TS, NN“ č. IV-12-0017994/8/VB – poř. č. 322.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou firmou MV Projekt Klatovy, zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Vacovským 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Luby, parc. č. 204/4-kNN“ č. IV-12-0017736/1/VB – poř. č. 323. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou společností Senergos, a.s. Ostopovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1397/2 – NN“ č. IV-12-0017241/VB/1 – poř.  
č. 324. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „ČÍNOV, KT, parc. č. 3121/6 – NN č. IV-12-0018636/1/VB – poř. č. 325. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou společností Senergos, a.s. Ostopovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník KT, č. parc. 84/14 – NN“ č. IV-12-0018198/VB/1 – poř. č. 326. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 2/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel).    
Předmět dodatku:  prodloužení termínu výpůjčky – poř. č. 327.   

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: reklama v autobusech MHD – poř. č. 328. 

 

Bod č. 350/24 

Rada města schválila Nakladatelství EPOCHA s.r.o. Praha 1 poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
40.000 Kč na vydání publikace prof. MUDr. PhDr. Karla Nováka, DrSc., s názvem „Hrdelní tresty 
uložené mimořádnými lidovými soudy v Plzni a Klatovech v letech 1945 – 1947“. 
     Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 351/24 

Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny, a.s., se seznámila s předběžnými 
cenami tepelné energie na rok 2022. 

       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 352/24 

1. Rada města dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila mimořádné 
odměny ředitelům ZŠ a MŠ v předložené výši. 

2. Rada města uložila vedoucí OŠKCR  o závěrech informovat ředitele ZŠ a MŠ. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

Bod č. 353/24 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši. 
 

Bod č. 354/24 

Rada města se seznámila s programem zastupitelstva města konané 14.12.2021. 
 

Bod č.355/24 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr       Ing. Václav Chroust   

      starosta města                               místostarosta  

 

        

 

                                            Ing. Martin Kříž  
                        místostarosta                                         
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Bod č. 356/25 

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

Bod č. 357/25 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o upřesnění připravovaného postupu soutěže na prodej 
stavebních pozemků v lokalitě Větrovna. 

 

2.  Rada města doporučila ZM schválit záměr prodeje stp. č. 2490/21, 2490/4, 2490/6, 2490/7, 6782, 
6783, 2490/22 – část, 2584/3 – část a 2757 - část o celkové výměře cca 7.000 m2 v k. ú. Klatovy, 
lokalitě Větrovna formou otevřené architektonicko - investorské soutěže s následnou 
elektronickou aukcí s vyvolávací cenou ve výši 4.500,00 Kč / m2 včetně DPH.  

 

3.  Rada města doporučila ZM pověřit RM k administraci architektonicko-investorské soutěže 
s následnou elektronickou aukcí.  

 

4.  Rada města uložila ORM a architektce vypracovat ve spolupráci s právničkou a Útvarem 
koncepce a rozvoje města Plzně soutěžní podmínky otevřené architektonicko-investorské soutěže 
a předložit je ke schválení RM.  

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  358/25 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 98/10 o výměře cca 40 m2 za cenu 

smluvní 500,00 Kč/m2, celkem cca 20.000,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno) v k. ú. Luby, 
do vlastnictví . , , .  

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 471/2 o výměře cca 95 m2 za cenu 

smluvní 250,00 Kč/ m2, celkem cca 23.750,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. 
Kvaslice, do vlastnictví , , .  

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2400/29 a 2400/24 o celkové výměře 
cca 270 m2 za cenu 250,00 Kč/ m2, celkem cca 67.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) 
v k. ú. Klatovy do vlastnictví , , .  

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1 o celkové 
výměře 8 444 m2 za cenu smluvní 25,00 Kč/m2, celkem cca 211.100,00 Kč bez DPH (DPH 
nebude účtováno) v k. ú. Tupadly u Klatov do vlastnictví , ,  

. 

 

5. a) Rada města souhlasila s podáním žádosti o výkup pozemku pp. č. 2216/3 v k. ú. Klatovy od 
 společnosti České dráhy, a. s., nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. 

 b) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod částí pp. č. 2306/2 v k. ú. Klatovy  
  o výměře cca 500 m2 a cca 250 m2 od společnosti Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7,  
  110 00 Praha 1 do majetku města Klatovy. 
 

USNESENÍ č. 25 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. prosince 2021 
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6. Rada města rozhodla o pronájmu areálu tenisových kurtů v ul. Borská, Pod Vrškem – pp. č. 
2064/2, 2064/3, 2064/6, 2080/5, 2064/4, 2064/5, 2064/7, 2064/12, stp. č. 4093, stp. č. 4094, 
minitělocvična na stp. č. 4094, šatny na stp. č. 4093, sklad na pp. č. 2064/4 v k. ú. Klatovy 

 o výměře celkem 5 811 m2 společnosti ELEKTRO KT GROUP, s. r. o., Mlýnská 60/2,  
160 00 Praha 6, od 01.01.2022, na dobu neurčitou, za cenu smluvní 20.000,00 Kč bez DPH/rok 

(DPH nebude účtováno) + inflace, se zálohou na elektrickou energii 500,00 Kč ročně. 

 

7. Rada města nesouhlasila s pachtem části obecní pp. č. 102/19 o výměře cca 200 m2 v k. ú. 
Tajanov u Tupadel , , , , za cenu 3.500,00 
Kč/ha/rok, celkem 70,00 Kč /rok + inflace, na dobu neurčitou. 

 

8. a)  Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části obecní pp. č. 2017/2 o výměře cca 30 m2  

  v k. ú. Klatovy , , , ke dni 31.12.2021.  
 b) Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 2017/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 

 Klatovy , , , za cenu 10,00 Kč/m2/rok, celkem 

 300,00 Kč/rok + inflace, na dobu neurčitou, od 01.01.2022. 

 

9. Rada města schválila vyhrazení druhého parkovacího místa pro parkování vozidel Krajské 
hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Škrétova 15, Plzeň, na pp. č. 3403/15 – 

parkoviště v ulici Randova v k. ú. Klatovy od 21.12.2021 do 20.12.2025. 
 

10. Rada města souhlasila s realizací akce „I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba Val - DÚR, krajnice - 
PDPS“ – prodloužení protihlukového valu na obecních pp. č. 3197/197 a 3197/223 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace a  souhlasila s vynětím části pp. č.  3197/223 o výměře  

 85 m2 ze ZPF. 
 

11. Rada města doporučila ZM  směnu obecních pp. č. 1011/48 (693 m2), pp. č. 1011/25 (část 18 m2) 

v k. ú. Klatovy a pp. č. 904/1 (část 6 m2) v k. ú. Luby za soukromé pp. č. 3197/226 (část cca  
 322 m2) a pp. č. 3197/227 (395 m2) v k. ú. Klatovy ve vlastnictví , , 

, bez finančního plnění. 
 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace v k. ú. Štěpánovice u Klatov“ v obecní pp. č. 
 716 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného  
  v rámci akce „Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace v k. ú. Štěpánovice u Klatov“ od 

 . , ,  a , ,  
  do majetku města Klatovy. 

 

13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Nový kanalizační řad Luby“ v obecní pp. č. 857 v k. ú. Luby s podmínkou prodloužení 
 kanalizačního řadu až na konec dotčené komunikace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru kanalizačního řadu, vybudovaného v rámci akce „Nový 
 kanalizační řad Luby“ od společnosti Holz Schiller, s. r. o., Koldinova 799, 339 01 Klatovy 
 do majetku města Klatovy.   

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Klatovy, parc. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ a s umístěním kabelů VN, NN, chráničky HDPE a 
zemnicí soustavy do pozemků města pp. č. 3578/2, 3578/5, 2172/6 a 2129/13 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace. 
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15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Plánická 626 - VN, TS “  v obecních pp. č. 3206/121, 3206/183 a stp. č. 3521  
 a v obecní budově čp. 626 na stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace  
 a s podmínkami HO. 
 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Za Tratí – přípojka NN“ v obecních pp. č. 938/11, 3454/2 a 3459 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace a s podmínkami HO. 

 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Třešňovka u Štěpánovic – nový kabel NN“ v obecních pp. č. 2186/8 a 2186/9 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace a s podmínkami HO a TSMK. 

 

18 Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Revoluční – výměna kabelu NN“ v obecních stp. č. 1596, pp. č. 2024/1, 2025/4, 

2025/6, 2045/6 a 2045/11 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

19. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
„Stavba RD na pp. č. 260/7 v k. ú. Tajanov u Tupadel včetně kanalizační a vodovodní přípojky“ 
v obecní pp. č. 373/1 a 373/27 v k. ú. Tajanov u Tupadel, dle předložené dokumentace, 

s podmínkami HO. 

 

20. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

 nového RD  a s uložením sítí v obecní pp. č. 3475/4 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO a MA. 

 b) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 3475/4 o výměře cca 10 m2 za účelem zřízení 
 vjezdu . , , , na dobu neurčitou, za údržbu. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 359/25 

Rada města se seznámila s novými skutečnostmi ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně Pod 
Borem společnosti Accolade CZ XXI, s. r. o. a uložila ORM doplnit informace dle diskuse. 

.         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  360/25 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

spojovací chodba a hospodářský pavilon MŠ Studentská“, uzavřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534. 

 

2.  Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít  s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.460.000,00 Kč 
bez DPH, 1.766.600,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 361/25 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu 
Točník“, uzavřená výzva. Důvodem zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení byla podána 
pouze jedna nabídka. 

 

2.  Rada města uložila ORM předložit návrh na vyhlášení nového zadávací řízení s termínem plnění 
08-09/2022. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 362/25 

Rada města schválila návrh plánu oprav místních komunikací pro rok 2022 a uložila HO akce 
postupně realizovat. Ve spolupráci s ORM připravit postupně výběrová řízení na zhotovitele staveb. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

  Pí Ing. D. Pleskotová  

Bod č. 363/25 
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, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část“ formou zveřejnění 
na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání 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 (zadávací podmínky) 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  

 Petr Kodeš 

 Mg. Václav Prais     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 01–02/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 



5 

 

 

Bod č. 364/25 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.12.2021. 
 

Bod č. 365/25 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru ze  
06.12.2021. 

 

Bod č. 366/25 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2021. 

Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 
2021. 

2.  Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací města 
pro rok 2021, a to: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2021 

 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021. 
                      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

Bod č. 367/25 

Rada města schválila kalkulaci cen srážkovného, pro vypouštění odpadních vod z VKV, vody 

předané do Švihova a vody převzaté k čištění z Bezděkova dle předloženého návrhu. 
   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 368/25 

Rada města schválila s účinností od 01.01.2022  
1.  Dodatek č. 8 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Klatovy a Odpadovým hospodářstvím 

Klatovy, s.r.o. 

 

2.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů uzavřené mezi městem Klatovy a Pošumavskou odpadovou, s.r.o. v předloženém znění. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
  p. Ing. M. Skrbek 

Bod č. 369/25 

1. Rada města schválila změnu plánu hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. na rok 2021. 
2. Rada města schválila změnu plánu hospodaření hospodářské činnosti města na rok 2021. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 370/25 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 5/2021 z 13.12.2021  

a přijala tyto závěry:  
1. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekt čp. 74 v Točníku (KD) s  
 p. , ,  a , ,  

 – měsíční výše nájemného 3.622 Kč,  

2. schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, Václavská 
122/I p. , ,  na dobu určitou do 
30.06.2022, 

3.  schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, Plánická   
174/I, kostel sv. Vavřince Galerii Klenová/Klatovy, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou,  

 na dobu určitou do 31.12.2023. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  
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Bod č. 371/25 

Rada města projednala zápis z jednání  bytové komise č. 11/21 ze 14.12.2021 a přijala tyto 
uzávěry: 
k bodu 5. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Klatovy, Masarykova 
  391/III s pí , ,  
k bodu 5.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s p.  a , , 
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč, 
k bodu 5. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy, Masarykova  
  392/III s p.
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 60.000 Kč. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 372/25 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančního daru  
 v částce 20.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí pro klienty 
Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci.  

 Dárce: pan , ,   
2.   Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací 

smlouvou. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 373/25 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 

regionálních funkcí knihoven na rok 2022 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila 

přijetí dotace ve výši 800.000 Kč na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu  

s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
     Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová  

 

Bod č. 374/25 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ,  (agentura).  

Předmět smlouvy: vystoupení Leony Machálkové a hosta Radima Schwaba v r. 2022 – poř. č. 329 

 

Smlouva o koordinaci prací a refundaci při výstavbě ve městě Klatovy  mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, 

zastoupenou Mgr. Jiřím Márou a Markem Kobzanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: umístění optické sítě: INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy-2021- 3. etapa – poř. 
č. 330. 
 

Smlouva č. 044/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem ( pořadatel) a ATRIBUT – středočeská umělecká agentura, Mladá 
Boleslav, zastoupena Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Moniky Absolonové a Boom! Band Jiřího Dvořáka – poř.  
č. 331. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce 
a.s., zastoupena společností Senergos a.s., zastoupena Jarmilou Horákovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Pod Koníčky, par.č. 2017/2 – NN“ – poř. č. 332.  
 

Nájemní smlouva č. 15/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a , , 

 (nájemce).  
Předmět smlouvy:  Tyršova ul. 241, Klatovy IV – poř. č. 333. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Domažlické předměstí, II. etapa, číslo stavby: 
7700101290“ – poř. č. 334. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Rybníčky, číslo stavby: 7700102560“ – poř. č. 335. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný).  
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 336. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný).  
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 337. 
 

Dodatek ke Smlouvě o přímém bankovnictví mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem  a Komerční bankou a.s., zastoupenou bankovním poradcem Ing. Ivanem 
Valentou.  

Předmět dodatku: zvýšení denního limitu pro převody z účtů vedených u Komerční banky, a.s. – poř. 
č. 338. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a W & P EURONOVA s.r.o., zastoupena jednatelem 

Radkem Novákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II „smlouvy“ – poř. č. 339. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a W & P EURONOVA s.r.o., zastoupena jednatelem Radkem 

Novákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „smlouvy“ – poř. č. 340. 
 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 
pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, Praha (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění dobrovolných hasičů – poř. č. 341. 
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Bod č. 375/25 

Rada města schválila aktualizaci plánu Vodohospodářského fondu pro rok 2021. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 376/25 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 20.12.2021  

a přijala tyto závěry:  
1. TJ Sokol Klatovy – šachklub – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 19.000 Kč 

na dopravu závodníků na nejvyšší republikovou soutěž a mezinárodní akce, 

2. HC Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 35.000 Kč na pronájem 
ledové plochy, 

3. Okresní hospodářská komora Klatovy – poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
4. TJ Sokol Klatovy – šachklub - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7.500 Kč na 

dopravu závodníků – 2. liga, 

5. Pavel Matejčík – poskytnutí mimořádné dotace neschválila,  
6. Hippokrates Klatovy – doplnit počty uskutečněných hodin dětské hipoterapie. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty o závěrech žadatele informovat a uzavřít veřejnoprávní 
smlouvy. 

       Zodpovídá: pí J. Zedlová  
 

 

Bod č. 377/25 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr       Ing. Václav Chroust   

      starosta města                               místostarosta  

 

        

 

                                            Ing. Martin Kříž  
                        místostarosta                                         
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