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října 

 

 

 

 

Bod č. 69/6 

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

Bod č. 70/6 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 347/17 o výměře 4 m2 za cenu 231,00 

Kč/m2 celkem 924,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. Točník u Klatov do 
vlastnictví , , . 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemků pp. č. 2377/2 – trvalý travní porost o 
výměře 1 610 m2 a pp. č. 2399/2 – orná půda o výměře 39 m2, celkem 1 649 m2 v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví  za obecní pozemek 
pp. č. 2594/14 – ostatní plocha o výměře 1 657 m2 v k. ú. Klatovy, bez finančního plnění. 

 

3. Rada města neschválila pacht 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. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků pp. č. 3423/1 a části pp. č. 3409/9 vše v k. ú. 
Klatovy o výměře cca 278 m2 pro  na dobu 
neurčitou, za údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu obecních pozemků pp. č. 3179/19 v k. ú. Klatovy, pp. č. 720/1, 
720/14 a 756/1 v k. ú. Luby a pp. č. 32/29 a 32/11 v k. ú. Sobětice u Klatov od 10.03.2022 do 
doby dokončení východního obchvatu Klatov Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha za cenu 10 Kč/m2/rok. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
fóliovníku a dvou skladů vč. připojení na obecní komunikaci na pp. č. 4217/16 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace. 

 

7. Rada města souhlasila s umístěním dřevěného přístřešku na pp. č. 4028/8 v k. ú. Klatovy pro 
nájemce - Pošumavský Aeroklub Klatovy, Letiště Chaloupky 573, 339 01 Klatovy, dle návrhu 
žadatele. 

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Štěpánovice KT, parc. č. 754/3 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 716  

 v k. ú. Štěpánovice u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Luby 279 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 1208/1 v k. ú. 
Luby, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
vodovodní přípojky v 5. cestě v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou v obecní pp. č. 1395/42 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace. 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. března 2022 
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11. a) Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
 – služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. o 5 let pro akci „Klatovy, Pod Vrškem 
 259, Město - kabel VN", stavba č. IV-12-0011708, tj. do 14.02.2027.  

 b) Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
 – služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. o 3 roky pro akce:  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 410 - VN", stavba č. EP-12-0002627, tj. do 22.05.2025  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 405 - VN", stavba č. EP-12-0002623, tj. do 31.07.2025  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 417 - VN", stavba č. EP-12-0002625, tj. do 31.07.2025. 

 

12.  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. 217, 3952, 

4159/9, 4159/10, 4159/11, 230/1 a 3556 v k. ú. Klatovy pro účely uložení optického kabelu,  
 s podmínkami HO. 
 

13. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  
 v platném znění a souhlasila se změnou způsobu provedení z protlaků na překopy provedením 

výkopových prací na obecních pp. č. 217, 4159/9, 4159/10, 4159/11, 3556 a 230/1 v k. ú. 
Klatovy pro účely uložení optického kabelu s podmínkami HO. 

 

14. 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. 2024/1, 

2025/29, 2025/4, 2025/32, 2025/9, 2025/11, 2025/12, 2025/15, 2025/5, 2044/1, 227 a stp. č. 
1594 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, 
dle podmínek HO. 

 

15. 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. 4003/1 v k. ú. 

Klatovy v období od 14.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení svislé izolace u RD za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, dle 
podmínek HO. 

 

16. 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 14.03.2022 do 14.04.2022, pro účely uložení plynovodní přípojky dle 
podmínek HO. 

 

17. 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 15.03.2022 do 15.04.2022, pro účely uložení vodovodní přípojky, 2 ks 

kanalizačních přípojek a plynovodu včetně 2 kusů přípojek za vhodných klimatických podmínek, 
které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, dle podmínek HO. 

 

18. 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. 449/7 v k. ú. 

Štěpánovice u Klatov v období od 14.03.2022 do 14.04.2022, pro účely uložení plynovodní 
přípojky za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, 
dle podmínek HO. 
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19. Rada města neschválila podání přihlášky města do aukce na prodej pp. č. 429/18 a 992  
 o celkové výměře 10.022 m2 v k. ú. Luby, administrované MOL Česká republika, s. r. o., 
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 71/6 

Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci stavebního pozemku na pp. č. 4178, 4179, 
4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 41 024 m2 s podmínkami prodeje a 

uložila ORM zadministrovat aukci do 21.03.2022. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 72/6 

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 „Dětské hřiště – Zahradní ulice, 
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. 

 

2. 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 v předpokládaném termínu 04/2022 zprávu hodnotící 
 komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 73/6 

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 2“ 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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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).  
 

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  
 Luděk Černík  

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 74/6 

Rada města vzala na vědomí aktuální informace ohledně rozpracovanosti projektu „Expozice – 

refektář čp. 59/I“. 
 

Bod č. 75/6 

1. Rada města rozhodla o výjimce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Směrnice 
města Klatovy na akci „Dodávka elektro-části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, 
Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou ESIO s.r.o. za cenu 388.700,00 Kč bez DPH, 

470.327,00 vč. DPH.  
 

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

 

Bod č. 76/6 

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

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.  
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4.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných elektronicky 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.  

 Dále Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení:  
 Ing. Václav Chroust, Ing. Daniela Pleskotová, Bc. Pavla Hilscher  
 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 28.03.2022 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  

  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 04/2022 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejných zakázek. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 77/6 

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 „Oprava 

požární nádrže - Tupadly“ a na akci „Oprava požární nádrže – Vícenice“ formou  písemné výzvy 
vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

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 texty výzev 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  

 Ing. Libor Hošek    

 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 04/2022 zprávy hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 78/6 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“ 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. 

 

4.  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 04/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 79/6 

1.  Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení LS stavby s.r.o. ze zadávacího 
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“. 

 

2.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
mimo podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovodní 
přivaděč Točník – Otín“. Důvodem zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení zůstal jediný 
účastník (§ 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ) a rovněž skutečnost, že kvalifikační podmínky 
v zadávacích podmínkách byly nastaveny jako nepřiměřené (§ 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 
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3.  Rada města uložila ORM připravit vyhlášení nového zadávacího řízení s upravenými 
podmínkami. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 80/6 

1. Rada města rozhodla o realizaci akce „Rekonstrukce střechy kulturního domu Točník“, ve variantě 
1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou. 

 

2. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – , . .  
, ,  z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního 
domu Točník“, varianta 1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou, otevřená výzva, 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

3. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu 

Točník“, varianta 1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou, otevřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení - STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 
344 01 Domažlice, IČ 26352516. 
 

4. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu varianta 1 – 

2.156.038,00 Kč bez DPH, 2.608.806,00 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D Pleskotová 

 

Bod č. 81/6 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Pumptrack Klatovy“, 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 2.687.000,00 Kč bez 
DPH, 3.251.270,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 82/6 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 
2022 na akci ,,Klatovy  – Čínov, kanalizace 1. část‘‘ a uložila ORM podat žádost v termínu do 
31.03.2022. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akce: „JSDHO Klatovy“, „JSDHO Luby“, ,,JSHDO 
Dehtín‘‘, ,,JSHDO Habartice‘‘, ,,JSHDO Sobětice‘‘, ,,JSHDO Střeziměř‘‘, ,,JSHDO 
Štěpánovice‘‘, ,,JSHDO Tajanov‘‘, ,,JSHDO Točník‘‘, ,,JSHDO Tupadly‘‘ a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 31.03.2022. 
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3. Rada města rozhodla o podáni žádosti z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a 
specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022 na akci „Pumptrek 
Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 01.04.2022. 

 

4. Rada města rozhodla o podání žádosti do programu Podpora obcí Plzeňského kraje při 
zajišťování bezpečnosti 2022 na akci „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ a uložila 
ORM podat žádost v termínu do 03.04.2022. 

 

5. Rada města rozhodla o podání žádosti do programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci ,,Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro 
JSDHO Klatovy‘‘ a uložila ORM podat žádost v termínu do 31.03.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 83/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 07.02.2022. 

 

Bod č. 84/6 

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 „Oprava povrchu 
komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“. 
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 13.177.979,43 Kč bez 
DPH, 15.945.355,11 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 85/6 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci „Most KT 
08 u hlavní pošty v Klatovech“. 
  Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 86/6 

Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 

Praha ve výši 30.000 Kč na zajištění služeb dluhové poradny v Klatovech v r. 2022 z kapitoly 8. 

OSVZ a schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.   
         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 87/6 

Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč na transparentní 
účet organizace Člověk v tísni o.p.s. „SOS Ukrajina“, č. ú. 0093209320/0300. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 88/6 

Rada města doporučila ZM schválit ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 27.01.2010 mezi 
městem Klatovy a městem Polevskoj (Ruská federace). 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 89/6 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport a přijala tyto závěry: 
1. DIAMOND DANCE Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 12.000 Kč     

na autobusovou dopravu na taneční soutěž, 
2. BIKE CLUB Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na pořádání 

závodu horských kol,  
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3. Svaz zdravotně postižených Šumava (Základní organizace vnitřně postižených), schválila 
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000 Kč na dopravu na divadelní představení, 

4. Iveta Kadlecová, předložit specifikaci rozpočtu na 5. ročník soutěže Strongman, 

5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 10.000 Kč na „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“, 

6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 15.000 Kč na „Okresní soutěž mladých zdravotníků“, 

7. Spolek Klatovanů v Praze, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na 
činnost spolku a na údržbu hrobu V. M. Krameria v Praze, 

8. Město Hartmanice, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč na rekonstrukci 
pomníku 90. pěší divize na Zhůří, 

9. Zdravotní klaun, o.p.s. Praha 9 – Vysočany, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
10.000 Kč na financování programů organizace v krajské nemocnici.   

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

veřejnoprávní smlouvu. 
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 90/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 na adrese Klatovy, Plánická 125/V  
s pí  na dobu neurčitou.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 91/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Cibulkova 809/III, 
s pí  ukrajinské národnosti, na dobu určitou 3 měsíců. 
Výše nájemného činí 5.132 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.830 Kč/měs. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 92/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekty (bývalý sklad kyslíku) 
bez č.p. na parcele č. 1308/2 v k.ú. Klatovy za nájemné ve výši 1.233 Kč/měs. a na objekt (bývalý 

diesel agregát) bez č.p. na parcele č. 1308/2 v k.ú. Klatovy za nájemné 840 Kč/měs. s p.  

   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 93/6 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v maximální výši 
200 tis. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky pro velký bazén v KPA. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 94/6 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy čerpání 
investičního fondu ve výši 80.320 Kč bez DPH, 97.187,20 Kč vč. DPH na nákup myčky na nádobí 
s příslušenstvím. 
         Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 95/6 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 

školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách pro školní rok 2022/2023. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 96/6 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden a únor 2022. 
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Bod č. 97/6 
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 výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 1/2022 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: zapůjčení předmětů na výstavu v pavilonu skla PASK – poř. č. 49. 
 

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Poleň, zastoupenou starostou obce  

Ing. Radkem Lidinským (obec). 
Předmět smlouvy: odběr odpadu pro občany obce – poř. č. 50. 
 

Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a ZŠ Čapkova ul. 126, 
Klatovy, zastoupenou ředitelkou PaedDr. Mgr. Danou Martinkovou, Ph.D. (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 51.  
 

Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)  
a Komerční bankou, a.s. Praha, zastoupenou bankovním poradcem Ivanem Valentou (banka). 
Předmět dodatku: změna čl. 2.1. „Dohody“ – poř. č. 52.  
 

Smlouva č. 015/22 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou Mladá Boleslav, zastoupenou 
Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci „Městských slavností“ – poř. č. 53. 
 

Smlouva o provedení hudbní produkce č. 20220910 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou Milana Broučka, zastoupenou 
Vojtěchem Masnicou (umělec). 
Předmět smlouvy:  vystoupení cimbálové muziky v rámci EHD – poř. č. 54. 
 

Smlouva o spolupráci při realizaci moderace Jana Čenského mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a nova Art, uměleckou a reklamní agenturou, 
zastoupenou jednatelkou společnosti Radoslavou Froňkovou (zástupce). 
Předmět smlouvy: moderování v rámci EHD – poř. č. 55. 
 

Smlouva č. 014/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou, 
zastoupenou Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 

Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci „AVON pochodu“ – poř. č. 56. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-0007909/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 

společností JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Procházkova, Rozvoj – kNN“ – poř. č. 57. 
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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., zastoupená společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupená jednatelem Bedřichem Toušem 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, U Čedíku, prc. Č. 2322ú7 – NN“ č. IV-12-0018704/1/VB – poř.  
č. 58. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

0018544/VB/01 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností SUPTel a.s., zastoupenou 
Tomášem Novákem (budoucí oprávněná) – poř. č. 59. 
 

Smlouva o spořícím účtu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, zastoupenou bankéřem pro veřejný a neziskový 
sektor Ing. Janou Rosenthalerovou (banka). 

Předmět smlouvy: vložení volných finančních prostředků – poř. č. 60. 
 

Smlouva o vkladovém účtu bez obnovování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, zastoupenou bankéřem pro 
veřejný a neziskový sektor Ing. Janou Rosenthalerovou (banka). 
Předmět smlouvy: vložení volných finančních prostředků – poř. č. 61. 
 

Smlouva č. ORM/3/2022/Kl o předání dat  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a architektonickým ateliérem PROJEKTOR s.r.o., zastoupeným 
jednatelem Ing. arch. Václavem Matějkou (žadatel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování ÚS.7a – poř. č. 62. 
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Měcholupská zemědělská a.s. Předslav, 
zastoupenou místopředsedou představenstva Ing. Lubošem Šilhavým (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I. a příloha č. 1 „smlouvy“ – poř. č. 63. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností ELEKTRO KT GROUP s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Petrem 

Říhou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2064/2, 2064/3,2064/6,2080/5, 2064/4, 2064/5, 2064/7, 2064/12, stp. č.  
4093, 4094, vč. staveb na pozemcích (šatny, sociální zařízení, minitělocvična, sklad) – poř. č. 64. 
 

Dodatek č. l ke smlouvě č. 1200300115 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Státním 
fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem (fond). 
Předmět dodatku: změna čl. II bod 7, čl. IV bod l písm l), čl. IV bodu 1 písm. m) „smlouvy“ – poř.  
č. 65. 
 

Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem společnosti  
Bc. Pavlem Panuškou a vedoucím stavební výroby Františkem Mužíkem (zhotovitel). 
Předmět dodatku:  změna čl. 5.2.1., 6.4.3. „smlouvy“ – poř. č. 66. 
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Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem a Jiřím Palečkem 
(vlastník PZ). 
Předmět smlouvy: stavba „Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice“ – poř. č. 67.  
 

 

Bod č. 98/6 

Rada města vzala na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa - funkce ředitele příspěvkové 
organizace Technických služeb města Klatov, ze strany p. Petera Pošefky ke dni 08.07.2022. 

Rada města uložila vypsat na pozici ředitele TSMK výběrové řízení.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 99/6 

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. 100/6 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   

               starosta města                                          místostarosta   

  

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 


