října

USNESENÍ č. 12
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 7. června 2022

Bod č. 217/12
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 218/12
1. 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. Ivanu Vyhnalovou,
.
2. 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 Františka Kocfeldu,
.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 219/12
1. Rada města se seznámila se stanoviskem Ing. Zbyňka Červeného ve věci odkupu obecních
pozemků v lokalitě na Plánickém předměstí a setrvala na svém stanovisku ze 04.04.2022.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 389/1, 404/4, 404/12, 555 vše v k. ú.
Nedaničky o celkové výměře 41 047 m2 výběrovým řízením (aukcí) s vyvolávací cenou
20,00 Kč/m2, celkem 820.940,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno).

3.

a) Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemku pp. č. 33/1 v k. ú. Sobětice u
Klatov o výměře cca 4 041 m2 od
, .
,
2
do majetku města Klatovy za cenu smluvní 50,00 Kč/m , tj. celkem cca 202.050,00 Kč.
b) Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 33/4 o celkové výměře 13 897 m2 v k. ú.
Sobětice u Klatov ve vlastnictví
.
,
za části obecních pozemků pp. č. 2845/5, 2845/2 a 2845/3 o celkové výměře
13 897 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy, bez finančního plnění.

4.

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pozemku pp. č. 3933/6 v k. ú.
Klatovy o celkové výměře cca 28 m2 do majetku města od Správy železnic, s. o., Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha - Nové Město.

5.

Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 160/13 o výměře cca 200 m2 v k. ú.
Točník u Klatov pro
,
,
, za cenu
2
10,00 Kč/m /rok + DPH, tj. celkem 2.000,00 Kč/rok + inflace + DPH na dobu neurčitou.

6.

Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 3702 o výměře cca 40 m2 v k. ú.
Klatovy pro Silnice Group a. s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, za cenu
10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 400,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou po dobu stavby
obchvatu.
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7.

Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 227 o výměře 16 m2 v k. ú. Klatovy pro
Zdravotní ústav, s. p., se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem,
za cenu 10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 160,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou.

8.

Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 1435/5 v k. ú. Klatovy o výměře 16 m 2
pro Miladu Rajtmajerovou, Srbice č. ev. 46, 339 01 Klatovy, za cenu 10,00 Kč/m 2/rok +
DPH, tj. celkem 160,00 Kč/rok + inflace + DPH na dobu neurčitou.

9.

Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 15/3 o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Točník
u Klatov pro
,
,
na dobu neurčitou, za údržbu.

10. a) Rada města souhlasila s realizací akce „RD na pp. č. 957/13, k. ú. Klatovy“ a s vydáním
povolení k uložení kanalizační přípojky do pozemku města pp. č. 3452/1 v k. ú. Klatovy,
ulice Karafiátová dle předložené PD.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro
,
,
a souhlasila se zásahem do chráněné
komunikace z asfaltového povrchu – MK v ulici Karafiátová na pp. č. 3452/1 v k. ú.
Klatovy pro účely vybudování kanalizační přípojky, dle podmínek HO.
11. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, parc. č. 2600/11 – NN“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecních pp. č. 1259/1, a 3516/6
v k.ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
12. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, Borská, st. parc. č. 2160/43-NN“ a
s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 3561/1 v
k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
13. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, parc. č. 1990/41-NN“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 2505/2 v k. ú.
Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
14. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2141/10-NN“ a
s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecních pp. č. 3228/2 a
3200/10 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
15. Rada města souhlasila s realizací akce „Drslavice KT, parc. č. 36/13-NN“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecních pp. č. 428/1 a 436/5 v k.
ú. Drslavice u Tupadel dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
16. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, parc.č.2751/10-VN,TS,NN“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelů NN, VN a trubky HDPE v obecních pp.
č. 2505/2, 2762/2, 2751/3, 3624/1 a 3625 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové
dokumentace, s podmínkami HO.
17. 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. v zájmu žadatelů o připojení za jednorázovou úhradu
určenou dohodou smluvních stran ve výši dle oceňovací vyhlášky s přihlédnutím na
minimální úhradu nabízenou ČEZem ve výši 2.000,00 Kč na bez DPH pro akce:
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1. k. ú. Tupadly u Klatov – „Tupadly, KT, parc. č. 82/13 - NN“
pp. č. 82/12, 82/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 134 m zemního kabelu
NN a 2 ks pilíře.
2. k. ú. Klatovy – „Klatovy, Aretinova, parc. č. 3430/4 – přeložka NN“
pp. č. 3430/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 4,2 m zemního kabelu NN.
3. k. ú. Klatovy –„Klatovy VVN/VN-KT_1107 – VN, ROI“
pp. č. 965/10, 964/1, 969/24 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 88 bm
zemního kabelu VN včetně optické infrastruktury.
4. k. ú. Kosmáčov – „Kosmáčov, KT, parc. č. 100/2 - NN “
pp. č. 267/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 97 bm zemního kabelu NN.
5. k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice, KT, 754/3 – NN“
pp. č. 716 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 37,5 m zemního kabelu NN.
6. k. ú. Luby – „Klatovy, Luby 29 - NN“
pp. č. 825/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2,5 bm zemního kabelu NN.
7. k. ú. Luby – „Klatovy, Luby 279 - NN“
pp. č. 1221/4, 1221/5, 1208/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 17 bm
zemního kabelu NN.
8. k. ú. Klatovy – „Klatovy, Maxima Gorkého, parc. č. 1990/7 - NN“
pp. č. 2505/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 28 bm zemního kabelu NN a
1 ks pilíře.
9. k. ú. Křištín – „Křištín, KT, parc. č. 140 - NN“
pp. č. 435, 412/3, 137/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 124 bm zemního
kabelu NN.
10. k. ú. Drslavice u Tupadel – „Drslavice, KT, parc. č. 36/13 - NN“
pp. č. 436/5, 428/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 111,7 bm zemního
kabelu NN.
11. k. ú. Klatovy – „Klatovy 1990/41 - NN“
pp. č. 2505/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 14,3 bm zemního kabelu NN
a 1x rozpojovací skříně.
12. k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 2600/11 - NN“
pp. č. 1259/1, 3516/6 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 37 bm zemního
kabelu NN a 1 ks pilíře.
13. k. ú. Klatovy – „Klatovy, Borská, st. parc. č. 2160/43 - NN“
pp. č. 3561/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 21 bm zemního kabelu NN a
1x rozpojovací skříně.
14. k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2141/10 - NN“
pp. č. 3228/2, 3200/10 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 68 bm zemního
kabelu NN, 2x rozpojovací skříně a 2x přípojkové skříně.
15. k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc.č.2751/10-VN,TS,NN“
2505/2, 2762/2, 2751/3, 3624/1 a 3625 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca
115 bm zemního kabelu VN, NN, HDPE a cca 15 bm kabelu NN.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 220/12
1. Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti a možnostech využití
objektu bývalé vojenské ubytovny Klatovy čp. 363/IV.
2.

Rada města uložila ORM předložit na další zasedání ORM návrh na ukončení VZ na výběr
dodavatele stavby.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 221/12
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci:
„Rekonstrukce kotelny tělocvičny Základní školy Klatovy, Čapkova 126“ a rozhodla o
uzavření smlouvy s firmou K3 s.r.o., Klatovy za cenu 1.475.840,37 Kč bez DPH,
1.785.766,85 Kč vč. DPH.
2.

Rada města uložila ředitelce ZŠ uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo.

3.

Rada města v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválila převod prostředků z
rezervního fondu příspěvkové organizace města Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ve
výši 200 tis. Kč do fondu investic a jeho současné čerpání na akci "Rekonstrukce kotelny
sportovní haly ZŠ Čapkova" v celkové výši 1.785.766,85 Kč.

4.

Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí příspěvku města do fondu investic Základní
škole Klatovy, Čapkova ul. 126 ve výši 1.036.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí PeadDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D

Bod č. 222/12
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO - údržba/2022,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice a.s. Klatovy na akci „Oprava povrchů,
výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část“. 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

Bod č. 223/12
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 požární nádrže Vícenice“, uzavřená výzva.
2.

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – JSF stavební s.r.o., Bystřice nad
Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko, IČ 05568714.

3. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.281.798,34 Kč
bez DPH, 1.448.331,36 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 224/12
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 „Nasvětlení přechodu u
Drůbežářského závodu, Klatovy“ 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
Bc. Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Tomáš Popelík
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 07/2022 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 225/12
Rada města schválila realizaci opravy I. NP objektu Gorkého 800/II Klatovy (nebytové
prostory).
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 226/12
1. Rada města se seznámila s doplněnou zprávou ve věci revitalizace zahrady PASKu
a doporučila ZM schválit zařazení akce „Revitalizace zahrady PASK“ do rozpočtu města pro
rok 2022 s částkou 1.500.000,00 Kč.
2. Rada města vzala na vědomí informaci o výši provozních nákladů na údržbu zahrady
v PASKu a uložila TSMK zajišťování údržby zahrady PASKu poté, co bude dokončena její
revitalizace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Kurcová
p. P. Pošefka
Bod č. 227/12
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 LubyLomec. 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.
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2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 875 477,55 Kč bez DPH, 1 059 327,84 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 228/12
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 Čínov.
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 ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 679 038,35 Kč bez DPH, 821 636,40 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 229/12
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti územního obvodu města Klatovy veřejnými službami v přepravě
cestujících“ v předloženém znění.
Zodpovídá: p. T. Popelík
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 230/12
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2022 v předloženém znění.
Bod č. 231/12
Rada města doporučila ZM, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) a ustanovením §10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Klatovy na financování neinvestiční akce „Oprava plotu v Domažlické ul. v Klatovech“:
a) účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč,
b) bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 600 tis. Kč se splatností 5 let,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 232/12
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 pro rok 2022:
• pro Oblastní charitu Klatovy na sociální poradnu, charitní šatník 50.000,00 Kč,
• pro Oblastní charitu Klatovy na nízkoprahový klub Budík 25.000,00 Kč ,
• pro Oblastní charitu Klatovy na nízkoprahový klub Chapadlo 25.000,00 Kč,
• pro Oblastní charitu Klatovy na osobní asistenci 200.000,00 Kč,
• pro Oblastní charitu Klatovy na azylový dům pro matky s dětmi 150.000,00 Kč ,
• pro Oblastní charitu Klatovy na Domov pokojného stáří 37.628,00 Kč,
• pro HC Klatovy z. s. na provoz hokejového klubu 750.000,00 Kč,.
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
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Bod č. 233/12
Rada města doporučila ZM navýšit na rok 2022 provozní příspěvek Zimnímu stadionu Klatovy
o.p.s. o 2.250.000 Kč.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 234/12
1. Rada města schválila úpravu rozpočtu číslo 1/2022 příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Klatovy dle předloženého návrhu.
2. Rada města schválila změnu limitu na platy příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Klatovy na rok 2022, a to na výši 5.984 tis. Kč.
Zodpovídá: p. K. Kotěšovec
Bod č. 235/12
Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2022 do 30.06.2023.
Bod č. 236/12
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 23.05.2022
a přijala tyto závěry:
1. Klub přátel Klatovska, žádost o dotaci na akce, vybavení, provoz – předložit specifikaci
nákladů,
2. Oprechtice Firesport team z.s., žádost o dotaci na charitativní akci BĚH PRO NADĚJI –
předložit specifikaci nákladů,
3. Pojar František, žádost o dotaci na zábavné odpoledne pro děti – schválila dotaci ve výši
5.000 Kč,
4. Sbor dobrovolných hasičů Dehtín, žádost o dotaci na hasičské oslavy – nákup cen, zajištění
WC, hudební honoráře – schválila dotaci ve výši 15.000 Kč,
5. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, žádost o dotaci na zajištění akcí
postižené mládeže – schválila dotaci ve výši 20.000 Kč,
6. BK Klatovy, žádost o dotaci na finálové turnaje chlapců a dívek – schválila dotaci ve výši
50.000 Kč,
7. Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na plavecké závody neregistrovaných plavců
– schválila dotaci ve výši 3.500 Kč,
8. ČSS – sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání střeleckých závodů
Klatovský pohár – Velkorážní puška – schválila dotaci ve výši 5.000 Kč,
9. Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech, žádost o dotaci na fotbalgolfový turnaj –
schválila dotaci ve výši 9.000 Kč,
10. TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků Šachklubu Sokol Klatovy –
schválila dotaci ve výši 22.000 Kč,
11. TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na zajištění šachového festivalu „O pohár města Klatovy
2022“ – schválila dotaci ve výši 28.000 Kč
12. Úhlava, o.p.s., žádost o dotaci na činnost a provoz informační kanceláře Europe Direct
Klatovy – předložit specifikaci nákladů,
13. SK Klatovy 1898, z.s., žádost o dotaci na platbu části nákladů spojených s účastí A mužstva
mužů v divizi pro soutěžní ročník 2022 – 2023 – doporučila ZM schválit dotaci ve výši
300.000 Kč.
14. Římskokatolická farnost Plánice, žádost o dotaci na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech
– schválila dotaci ve výši 50.000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi
veřejnoprávní smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Zedlová
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Bod č. 237/12
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku konané
dne 10.05.2022.
Bod č. 238/12
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc květen 2022.
Bod č. 239/12
Rada města projednala zápis z bytové komise č. 5/22 z 31.05.2022 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. 404 na adrese Klatovy, Podhůrecká
832/III s
,
,
, na dobu
neurčitou, bez finančního vyrovnání, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení
nájmu bytu č. 410, na adrese Klatovy,
,
k bodu 4. 3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 601 na adrese Klatovy, Podhůrecká
832/III s pí Evou Tyrpeklovou ,
na dobu neurčitou,
pod podmínkou uzavření smlovy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč,
k bodu 4. 4. neschválila uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 2, kat. A, 1+2
s příslušenstvím na adrese Cibulkova 809/III, Klatovy, s
,
,
k bodu 5. 1. schválila prominutí úroku z prodlení panu
,
,
.
ve výši 7.441 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 240/12
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej bytové jednotky č. 293/12, Masarykova ul. 93,
Klatovy II s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na
stavebním pozemku.
2. Rada města doporučila ZM schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu co do
8403/91788 ve vztahu k celku jednotky č. 225/13 v domě čp. 225, Klatovy II, se
souvisejícím spoluvlastnictvím co do 8403/91788 ve vztahu k celku st. p. č. 1211, na kterém
je situovaný bytový dům čp. 225 v Klatovech II v k. ú. Klatovy p.
,
,
.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 241/12
1. Rada města schválila rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV,
pronajatých
.
o jednu kancelář o výměře 7,08 m2 a pověřila SNK
uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.
2. Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 16,49 m2 na adrese
Klatovy, Vídeňská 9/IV pronajatého
k 30.06.2022 a pověřila SNK
uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.
3. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31 na adrese
Klatovy, Václavská 122/I, pro
,
, na dobu určitou do
31.12.2022.
4. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru č. 55 se na adrese Klatovy, Vídeňská
9/IV, účel využití – kancelář, s firmou Retailys.com s.r.o., IČ 04574303 o výměře 16,64 m2,
za roční nájemné 19.360 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
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Bod č. 242/12
Rada města schválila TSMK přijetí účelové dotace ve výši 98.000 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Podpora registrovaných útulků pečující o opuštěná a toulavá zvířata na území
Plzeňského kraje 2022“ k projektu s názvem „Podpora registrovaných psích útulků 2“.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 243/12
1. 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.
2. Rada města schválila úpravu plánu hospodaření řízené organizace Městská knihovna
Klatovy z důvodu čerpání rezervního fondu ve výši 430.120,33 Kč na nákup knihovního
fondu.
Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová
Bod č. 244/12
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o.
ze dne 25.05.2022.
Bod č. 245/12
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o reklamní spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (partner) a Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky, zastoupenou ředitelkou
pobočky Mgr. Ilonou Lískovcovou, Ph.D., MBA (pojišťovna).
Předmět smlouvy: zajištění prezentace a propagace pojišťovny na akci Avon pochod – poř. č. 144.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou JUDr. Zdeňkou
Vlčkovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 145.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou Alenou
Václavíčkovou (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence poř. č. 146.
Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a společností CENDIS, s.p., zastoupenou Ing. Janem
Paroubkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: prodloužení účinnosti smlouvy – poř. č. 147.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 002/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Brandem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 6.4. „smlouvy“ – poř. č. 148.
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Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atelier stavebního inženýrství, s.r.o.
Karlovy Vary (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrtukce vodní nádrže Tupadly“ – poř. č. 149.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou Xenií Begerl
(poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 150.
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pověřující zadavatel) a Ministerstvem zemědělství Praha, zastoupené
náměstkem pro řízení Sekce lesního hospodářství Mgr. Patrikem Mlynářem (centrální zadavatel).
Předmět smlouvy: úprava vzájemných práv a povinností při zadávání VZ – poř. č. 151.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností Airweb spol. s r.o. Klatovy, zastoupenou
jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, ul. 5. května – optický kabel – poř. č. 152.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností Airweb spol. s r.o. Klatovy, zastoupenou
jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Airweb, U Čedíku – poř. č. 153.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Josefem
Flídrem, vedoucím odboru Obnova DS Západ (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce SoVB IE-12-0007170/VB/01, Tajanov Lázně, KT – VN, TS, NN – poř.
č. 154.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
společností Elektro Wellmont, s.r.o. Plzeň, zastoupenou Jitkou Slavíčkovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, ŘSD, obchvat SO412 – NN – optický kabel – poř. č. 155.
Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a
,
,
, (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 84/12, 84/8, 246/2 k.ú. Točník u Klatov- poř. č. 156.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a
,
,
a
.
,
(povinný).
Předmět smlouvy: pp.č. 15/5 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 157.
Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a společností Solar Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelem Josefem Staunerem
(nájemce) a společností Raiffeisenbank a.s. (banka).
Předmět smlouvy: změna čl. XI. odst. 5 a čl. XI odst. 6 „Smlouvy“ – poř. č. 158.
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Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Žďár Chudenice, s.r.o. zastoupenou
jednatelem Ing. Tomášem Markem (pachtýř).
Předmět dodatku: změna bodu 1.2., 5.1. „Smlouvy“ – poř. č. 159.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pronajímatel) a společností KáVé Klatovy s.r.o., zastoupenou jednateli Vladimírem Havlíkem
a Kateřinou Havlíkovou (nájemce).
Předmět smlouvy: pp.č. 71/1 k.ú. Klatovy – poř. č. 160.
Dodatek č. 2 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. 5.1. „Smlouvy“ – poř. č. 161.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Správou a údržbou silnic PK,
zastoupenou Bc. Martinem Vítem, MPA (investor).
Předmět smlouvy: p.č. 1482/1, 3547/4 – poř. č. 162.
Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a
.
,
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 564/7 k.ú. Klatovy – poř. č. 163.
Bod č. 246/12
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro:
Domov pro seniory Klatovy:
- věcný investiční dar – přístroj EKG Beneheart R12 v hodnotě 47.987,39 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- věcný dar – elektrická odsávačka Dynamic II – 3 ks v celkové hodnotě 31.490,25 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- věcný dar – zdravotnický měřící přístroj koagulometr CoaguChek XS v hodnotě 20.499,82 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- finanční dar 15.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Újezdci:
- věcný dar – kávovar v hodnotě 18.005,61 Kč pro užití při kulturních a zájmových akcích
klientů
dárce: Devětsil JST, s.r.o., Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň, IČO 25216791
- věcný dar – 66 kusů pratelných podložek do lůžek v celkové hodnotě 19.933,06 Kč
dárce: Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy, IČO 00255823
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci:
- věcný dar – kávovar v hodnotě 14.014,61 Kč pro užití při kulturních a zájmových akcích
klientů
dárce: Devětsil JST, s.r.o., Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň, IČO 25216791
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Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:
- finanční dar 200 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí,
pořádaných klubem seniorů
dárce: člen Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy
Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími smlouvami.
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, na nákup
následujícího zařízení:
Domov pro seniory Klatovy:
–
konvektomat do stravovacího provozu – v max. výši 420 000 Kč bez DPH,
Pečovatelská služba:
– osobní automobil Renault Clio – v max. výši 350 000 Kč bez DPH.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 247/12
Rada města schválila Svazu českých filatelistů, z.s. Klatovy užití znaku, který bude použit na
výrobu příležitostného razítka České pošty 339 02 Klatovy 2 k 100. výročí založení Klubu
filatelistů v Klatovech.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 248/12
Rada města schválila pro Mgr. R. Salvetra, Ing. V. Chrousta a Ing. M. Kříže zahraniční cestu do
Poligny v termínu 30. 06. - 04.07.2022.
Bod č. 249/12
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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