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Bod č. 26/3 

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

Bod č. 27/3 

1. 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. 438/2, 147/53, 
147/1, 147/35 a 449/8 v k. ú. Drslavice u Tupadel v období od 02.02.2022 do 28.02.2022 pro 
účely umístění sloupové trafostanice a sloupu s odpínačem VN za vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

2. 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. 2186/9, 2186/58 a 
2186/59 v k. ú. Klatovy v období od 14.02.2022 do 01.03.2022 pro účely uložení kabelu NN za 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

3. 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. 139/6, 811/50 a 
811/51 v k. ú. Luby a pp. č. 558/3, 579/3, 579/5, 581/1, 614/1, 684/27, 684/28, 684/29, 684/35, 
684/38, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 688/5, 698/1, 698/8, 698/9, 698/11, 698/29, 698/30, 

736/7, 736/8, 3473/6, 3475/7, 3475/8, 3475/16, 3475/17, 3475/21, 3475/23, 3475/24, 3475/25, 

3475/34, 3475/35 a 3475/6 v k. ú. Klatovy v období od 14.03.2022 do 01.04.2022 pro účely 
uložení plynovodu a plyn. přípojek za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
úpravě povrchu po výkopu. 

 

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 obecní pp. č. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy v období od 07.03.2022 do 16.03.2022, pro účely uložení kabelu NN za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

5. 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. 3659 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
STL plynovodu a přípojky pro akci „Klatovy, STL plynovod a přípojka, 1 RD, p. č. 3121/6“ 

v rozsahu cca 35 m plynovodu za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH. 

 

6. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích pp. č. 2017/2, 4051/2  v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zařízení ve vlastnictví firmy CETIN a. s. pro akci „RVDSL 1716_C_P_KLTV2239-

KLTV1HR_MET“ v rozsahu cca 8x2 bm sdělovacího vedení, cca 2 bm elektropřípojky 1x 
sloupkového rozvaděče a 1x elektroměrového pilíře za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH uložené sítě 
a 500,00 Kč/ks za pilíř. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 1. února 2022 
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Bod č. 28/3 
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 „Rekonstrukce topného kanálu – PK Rozvoj 

87, Klatovy V“ 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 

 Petr Šobr     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 29/3  

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Obnova původního řešení nemovitostí a 
drobných staveb na území památkových zón 2022 (nepamátky) na akce: 

a) Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV – vstupní portál, 
b) Klatovy, Pražská ul., městský dům čp. 23/I. 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2022 (PSOV) na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu Točník“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 30/3 

Rada města vzala na vědomí informaci o realizaci opatření a průběhu přípravy opatření na snížení 
následků přívalových dešťů v lokalitách „Za bytovkami“ a „Pod Výhořicí“ v Klatovech – Lubech. 

  Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 
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Bod č. 31/3 

1. Rada města schválila valorizaci mzdového katalogu městem založených společností s ručeným 
omezeným s účinností od 01.01.2022. 

 

2. Rada města schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele městem založených společností 
z důvodu valorizace měsíční odměny s účinností od 01.01.2022.  

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 32/3 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci: 

1. z programu „Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2022“ na projekt 
„Propagační tiskovina - kalendář KLATOVY 2023“  

2. z programu „Podpora kultury v PK pro rok 2022“ na projekt „Mezinárodní festival komorní 
hudby Klatovy 2022“. 

  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 33/3 

1.  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2022 ve složení: 

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

  Ing. Martin Kříž 
  Ing. Alena Kunešová 
  Mgr. Jaromír Veselý 
  Ing. Jiří Pohanka 
  Ing. Petr Frydrych 
  Peter Pošefka 

      
2.  Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise pro hodnocení žádostí o dotaci z programu 

Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy dne 7. března 2022. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 34/3 

Rada města doporučila ZM schválit pojmenování letiště v Klatovech na „Letiště Josefa Hubáčka“. 
         Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 35/3 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 1/22 z 25.01.2022 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , , 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. 709 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , 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. 12 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 
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k bodu 4. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s . , , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 12, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s , , na dobu  
  určitou 3 měsíců. 
          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 36/3 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci pro rok 

2022 ve znění Přílohy.  
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 37/3 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu do výše 250 tis. Kč 
z důvodu rekonstrukce technologie chladicího zařízení chladírny krematoria. 

 Zodpovídá: p. P. P. Pošefka 

 

Bod č. 38/3 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva č. 006/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení v rámci akce „Brány památek dokořán“ - poř. č. 29. 
 

Smlouva o zajištění koncertního vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Agenturou CAMERATA, s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
Martinou Strakovou (agentura). 

Předmět smlouvy: vystoupení Štefana Margity, Michala Kindla a Ireny Morisákové v rámci Barokní 
noci - poř. č. 30.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství a o pronájmu věcí movitých uzavřená dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Klatovským spolkem vinařů, z.s., zastoupeným předsedou Ing. 
Jiřím Zavřelem (uživatel). 
Předmět smlouvy: pronájem pozemku p. č. 546 k. ú. Klatovy - poř. č. 31.  
 

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 OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou Neblechovou 
(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – KT _1107, KT_1078 – VN, NN, ROI I. etapa“ - poř. č. 32.  
 

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 Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou. 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Za Tratí - I. et., číslo stavby 7700101770“ - poř. č. 33. 
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Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář, s.r.o., zastoupenou Ing. Zbyňkem Červeným 
(dárce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3179/243, 3179/244,3179ú245,3179/246, 3179/248, 3179/249, 
3179/250,3179/253, 3179/255, 3179/256, 3179/260, k. ú. Klatovy - poř. č. 34. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
jednající na účet podfondu DEKINVEST, podfond Alfa, zastoupenou Ing. Petrem Hořejším (dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3557/6, 3557/48 k. ú. Klatovy - poř. č. 35. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3405/5 k. ú. Klatovy - poř. č. 36. 
 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOBSO1_4121902170 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou 
Radoslavem Novým (provozovatel distribuční soustavy).  
Předmět smlouvy: stavba v lokalitě „Chaloupky, par. č. 2601/1, k. ú. Klatovy - poř. č. 37. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 2017/2 k. ú. Klatovy - poř. č. 38. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek p. č. 2017/2 k. ú. Klatovy - poř. č. 39. 
 

Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář, s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Zbyňkem Červeným (stavebník a dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3179/243, 3179/261, 3179/260, 3179/255, 3179/259, 3179/253, 3179/254, 

3179/258, 3179/257, 3179/256, 3179/252, 3179/250, 3179/251, 3179/245, 3179/248, 3179/247, 

3179/246, 3179/244 k. ú. Klatovy - poř. č. 40. 
 

 

Bod č. 39/3 

Rada města schválila Českému svazu ochránců přírody, Záchranné stanici živočichů Spálené 
Poříčí mimořádnou dotaci ve výši 20.000 Kč na záchranu divokých zvířat. 
        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 40/3 

Rada města schválila Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z.s. poskytnutí 
mimořádné dotace ve výši 12.500 Kč na zajištění akce „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce 
okresu za rok 2021“. 
        Zodpovídá: pí J. Zedlová 
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Bod č. 41/3 

Rada města schválila Renátě Kučerové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 24.000 Kč na 
realizaci projektu designové lavičky.  

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 42/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

         Ing. Václav Chroust   
                  místostarosta   

                         

 

        

 
   

  


