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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 


