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Bod č. 196/11 

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

Bod č. 197/11 
1. a) Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 967/6, 967/8, 967/13 o    

výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu 800,00 Kč/m2 do vlastnictví vlastníků domů čp. 626, 
627, 630, 631, 632, 633, 636, 637, 638, 645, 647, 648, 651, 652 a 655 

b) Rada města rozhodla o výpůjčce částí pozemků č. 967/6, 967/8, 967/13, vzniklých po 
oddělení 1 m pruhu při komunikacích v sídlišti atriových domů vlastníkům přilehlých RD. 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 4405/1 v k. ú. Klatovy  
 o výměře cca 33 m2 za cenu smluvní 770,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) pro  
 . , . , . , , . 
 

3. Rada města setrvala na rozhodnutí ZM z 26.10.2021 prodat pozemky p. č. 142/3 a 143/2  
 v k. ú. Točník u Klatov o celkové výměře 1 562 m2 s vyvolávací cenou 705,00 Kč/m2 

elektronickou aukcí. 
 

4.  Rada města udělila povolení k prodloužení vyhrazení parkovacího místa pro parkování 
vozidla  p. , , , na pp. č. 97/82  

 a 97/86 – parkoviště před bytovým domem čp. 772 v ulici Na Chuchli v k. ú. Klatovy od 
01.07.2022 na dobu 5 let s možností prodloužení. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 198/11 

1. Rada města vzala na vědomí informace o možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na 
objektu ZŠ Tolstého a uložila ORM připravit akci „FVE na objektu ZŠ Tolstého, Klatovy“  

 k realizaci.  

2.  Rada města vzala na vědomí stav rozpracovanosti umístění FVE na dalších objektech v 
majetku města. 

3. Rada města uložila ORM zajistit v nejbližším možném termínu podání žádosti o dotaci. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 199/11 

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, 3. část".  

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. května 2022  
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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 13.775.180,00 
Kč bez DPH, 16.667.967,80 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 200/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava nádvoří Domova pro 
seniory v Újezdci“, uzavřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599.  

2. Rada města uložila ředitelce MěÚSS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 554.342,06 Kč 
bez DPH, 670.753,89 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 201/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka projekční 
části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I, Klatovy – II“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka účastníka zadávacího řízení – , , , 

.  
2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 888.000,00 Kč 
bez DPH, 1.074.480,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 202/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování 
projektové dokumentace – Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy – Plánické předměstí“ 
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 (zadávací podmínky) dle přílohy.  
 

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 Jana 
Valečková ml. 
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Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení:  
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se v 
předpokládaném termínu 06.06.2022, 10:00 h 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  
Petr Fiala  

Bc. 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 06/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 203/11 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy NPO č. 1/2022 do 
programu MPO na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 4. etapa“ a uložila 
ORM zajistit podání žádosti v termínu do 15.06.2022. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 204/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na akci „Vodovodní přivaděč Točník - Otín“, 
zjednodušené podlimitní řízení.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PORR a. s., Dubečská 3238/36, 
Strašnice 100 00 Praha 10, IČ 43005560.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 9.820.800,00 Kč 
bez DPH, 11.883.168,00 Kč s DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 205/11 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci „Herní prvky v obci Dehtín“, kdy žadatelem bude město 
Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022. 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci:  
„Rekonstrukce šaten v ZŠ Klatovy, Čapkova“, kdy žadatelem bude Základní škola Klatovy, 
Čapkova ul. 126 Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022.  
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3.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci:  
„Rekonstrukce skladu a vybudování WC pro děti v MŠ Národních mučedníků, Klatovy“, 
kdy žadatelem bude Mateřská škola Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 
26.05.2022.  

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 v režimu 
veřejné podpory de minimis na akci:  

„Pódium v letním kině, Klatovy“, kdy žadatelem bude město Klatovy a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 26.05.2022.  

 

5.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 v 
režimu veřejné podpory de minimis na akci:  
„Mobilní zařízení pro činnost knihovny, Klatovy“, kdy žadatelem bude Městská knihovna 
Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 206/11 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Plánická 194 čerpání investičního fondu ve výši 1.508.787 Kč 
na kompletní rekonstrukci topné soustavy včetně plynové přípojky a kouřové cesty v objektu 
133/IV. 

        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

 

Bod č. 207/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Kompletní rekonstrukce topné 
soustavy včetně plynové přípojky a kouřové cesty 133/IV“, uzavřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením zadavatele a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FRÁTHERM, s.r.o., Bolešiny 98, 
339 01 Klatovy.  

2.  Rada města uložila řediteli školy ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným účastníkem 
zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1 246 931,00 Kč bez DPH, 1 508 787,00 Kč vč. 
DPH. 

Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

                  pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 208/11 

1.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci “Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce 
vodovodu U Slunce, Klatovy“. 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 31.08.2022.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 2.449.189,05 Kč bez DPH (2.963.518.75,- Kč s DPH). 

  Zodpovídá: p. T. Popelík 
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Bod č. 209/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 02.05.2022. 

 

 

Bod č. 210/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 09.05.2022. 

 

 

Bod č. 211/11 

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

 finanční dar ve výši 1000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce pro klienty.  

 Dárce: , , .  

 

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

 finanční dar ve výši 3000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce pro klienty.  

 Dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283. 

  

 Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
 finanční dary v celkové hodnotě 17.000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce 

pořádané klubem seniorů.  

 Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy. 

  

2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 212/11 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2022. 
 

Bod č. 213/11 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a ELEKTROWIN a.s., zastoupenou předsedou 

představenstva Ing. Romanem Tvrzníkem (provozovatel kolektivního systému).  
Předmět smlouvy: sjednání bližších podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě či 
místech zpětného odběru za účelem umístění a shromažďování zpětně odebraného 
elektrozařízení – poř. č. 125.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou, zastoupeným 
starostou města Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: účelová dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
služby sociální prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných 
a psychotropních látek - poř. č. 126.  
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou obce 
Pavlínou Langmayerovou (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: účelová dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
služby sociální prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných 
a psychotropních látek - poř. č. 127.  

 

Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
a , .  
Předmět smlouvy: směna pozemků v k.ú. Klatovy a k.ú. Luby - poř. č. 128.  

 

 

Dohoda o zrušení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný).  
Předmět smlouvy: zrušení věcného břemene služebnosti svádění vody váznoucího na pp.č. 20/1 
v k.ú. Klatovy - poř. č. 129.  

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a LAPETRANS s.r.o., Lhovice 6, Švihov (kupující).  
Předmět smlouvy: pp.č. 3934/48 v k.ú. Klatovy - poř. č. 130.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a městem Švihov, zastoupeným starostou města PaedDr. 
Václavem Petrusem (oprávněný).  
Předmět smlouvy: oprávnění vést přes zatížené pozemky v obci Klatovy a k.ú. Dehtín v zemi 
uložené inženýrské sítě – vodovodní řad a chráničku HDPE pro optický kabel - poř. č. 131.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a městem Švihov, zastoupeným starostou města PaedDr. 
Václavem Petrusem (povinný).  
Předmět smlouvy: oprávnění vést přes zatížený pozemek č. 754/2 v k.ú. Štěpánovice v zemi 
uložené inženýrské sítě – kanalizační a vodovodní řad a chráničku HDPE pro optický kabel - 
poř. č. 132.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a SILNICE GROUP a.s., Praha 1 (nájemce).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Klatovy, Sobětice u Klatov a Luby - poř. č. 133.  
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a . ,  
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: technický dozor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 2“ - poř. č. 134.  

 

Smlouva o výkonu autorského dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PSDS s.r.o., Praha 9 (zhotovitel).  

Předmět smlouvy: autorský dozor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy 
– 3. etapa, část“ 2. - poř. č. 135. 
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a 

,  (koordinátor).  
Předmět smlouvy: koordinátor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 

3. etapa, část“ 2. - poř. č. 136. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  
(nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 137.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 138.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 139.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 140.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o., Praha 5 (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 141.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 142. 
 

Dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem 
Panuškou (zhotovitel).  
Předmět dodatku: nové znění bodu 7.5.1 – záruční doba - poř. č. 143.  

 

Bod č. 214/11 

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

- výroční zprávu společnosti za r. 2021,  
- roční účetní závěrku, 
- zprávu nezávislého auditora, 
- návrh na rozdělení zisku za r. 2021, 
- výplaty tantiém statutárním orgánům. 



8 

 

 

 

 

Bod č. 215/11 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. ukončila výběrové 
řízení na pozici ředitele společnosti bez vybrání kandidáta. 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. uložila 
představenstvu společnosti navrhnout další postup výběrového řízení. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž  
 

 

Bod č. 216/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

     

   

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 


