íjna

USNESENÍ č. 13
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. června 2022

Bod č. 250/13
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 251/13
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, tvořících tzv.
boční zahrádky vlastníkům domů, kteří neuzavřou kupní smlouvu dle bodu a).
c) 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 rozhodla o pachtu:
1. v k. ú. Klatovy pp. č. 1534/3, 1725, 2458, 1927/34 a 572 o celkové výměře 61.323 m2 pro
.
,
, .
, za 8.500,00 Kč/ha/rok +
inflace, na dobu neurčitou,
2. v k. ú. Křištín pp. č. 248/6 a 346/1 o celkové výměře 22.128 m2 pro STATEK
SOBĚTICE s. r. o., Sobětice 75, p. Klatovy, za 6.500,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu
neurčitou,
3. v k. ú. Luby pp. č. 782/1 a 1089/1 o celkové výměře 18.664 m2 pro FARMA
NEZNAŠOVY s. r.o., Sobětice 75, p. Klatovy, za 7.300,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu
neurčitou,
4. v k. ú. Otín u Točníku pp. č. 66/29 o výměře 8.055 m2 pro STATEK SOBĚTICE s. r. o.,
Sobětice 75, p. Klatovy, za 7.600,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu neurčitou,
5. v k. ú. Tajanov u Tupadel pp. č. 72, 102/12 a 302/20 o celkové výměře 17.771 m2 pro
Zemědělské družstvo Koryta, Koryta 63, p. Klatovy, za 6.400,00 Kč/ha/rok + inflace, na
dobu neurčitou,
6. v k. ú. Štěpánovice u Klatov pp. č. 727, 741 a 798 o celkové výměře 28.750 m2 pro
,
, p
, za 7.400,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu
neurčitou,
7. v k. ú. Točník u Klatov pp. č. 153/3, 317/1, 464/1 a 464/10 o celkové výměře 28.567 m2
pro STATEK SOBĚTICE s. r. o., Sobětice 75, p. Klatovy, za 3.600,00 Kč/ha/rok +
inflace, na dobu neurčitou.

3.

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup podílu 1/11 z celku zemědělského pozemku
pp. č. 802 v k. ú. Kydliny o celkové výměře 1055 m2 (id 1/11 cca 96 m2) od společnosti
VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, Praha – Karlín 186 00 do majetku města Klatovy za
cenu ve výši 5.611,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno).
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4.

Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 1435/5 v k. ú. Klatovy o výměře 16 m 2
pro
,
,
, za cenu 10,00 Kč/m2/rok + DPH, tj.
celkem 160,00 Kč/rok + inflace + DPH na dobu neurčitou.

5.

Rada města neschválila pacht části obecních pp. č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1 vše
v k. ú. Tupadly u Klatov o celkové výměře 8 444 m2 pro
,
,
, za cenu 3500,00 Kč/ha/rok, tj. celkem 2955,40 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou.

6.

Rada města neschválila zřízení věcného břemene přístupu (chůze a jízdy) na pozemku města
pp. č. 2594/14 v k. ú. Klatovy ve prospěch
,
.
a ve
prospěch
,
, .
,
v hranicích určených dle geometrického plánu.

7.

Rada města souhlasila s realizací akce „Otín KT, parc. č. 66/44-NN“ a s vydáním územního
rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecních pp. č. 75/7 a 43/2 v k. ú. Otín u
Točníku dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.

8.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
uložení plynovodní přípojky v obecním pozemku pp. č. 55/13 v k. ú. Sobětice u Klatov, dle
předložené dokumentace, s podmínkami HO.

9.

Rada města souhlasila s realizací akce „Elektropřípojka VN – Luby u Klatov“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu VN v obecní pp. č. 560/4 v k. ú. Luby dle
předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.

10. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
akci „Reko MS Klatovy – Ul. Pod Nemocnicí – I. etapa“ pro účely uložení STL a NTL
plynovodů a plyn. přípojek v obecních pp. č. 2015/20, 2050/1, 2056/3, 2056/4, 3561/1 a
3561/3 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami HO.
b) 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. 2050/1 v k.
ú. Klatovy s podmínkami HO.
11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci
„Klatovy, Airweb, Podhůrecká – BD – optický kabel“ pro účely uložení optického kabelu
v obecních pp. č. 1410/1, 1410/61, 1410/59, 1383/20, 1410/56, 1410/53, 1410/7, 1386/1 a
1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami HO.
12. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci
„Stavební úpravy části bývalé textilní továrny na bytové jednotky – p. č. st. 60/2“ dle
předložené dokumentace.
13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu nového bytového domu a s uložením kanalizační přípojky v obecních pp. č.
3682/5, 3682/6, 3685/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 3682/5 a 3682/6 o celkové výměře cca 30 m2
(ul. U Čedíku) a části pp. č. 3685/1 o výměře cca 25 m2 (ul. Národních mučedníků) za
účelem zřízení vjezdů společnosti SM assets, s.r.o., na dobu neurčitou, za údržbu.
c) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a
souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 3682/6
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v k. ú. Klatovy za účelem uložení kanalizační přípojky, dle podmínek HO.
14. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
akci“ „Tlaková splašková přípojka – Puškinova ulice, k.ú. Klatovy“ dle předložené
dokumentace s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o přijetí daru kanalizačního řadu v Puškinově ul. od
,
,
.
15 Rada města souhlasila s připojením přístupové komunikace na pp. č. 36/3 a 46/33 ve
vlastnictví
,
, .
na místní komunikaci na pp. č.
273/1 v k. ú. Otín u Točníku a obci Otín.
16. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Točník KT, parc. č. 680/2-NN“ a s vydáním
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 715 v k. ú. Točník
u Klatov dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a
souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 715 v k. ú.
Točník u Klatov za účelem uložení kabelu NN, dle podmínek HO.
17. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, TS soud – vým. kab. mezi R14-R3 – NN“ a
s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecních pp. č. pp. č.
2019, 2020, 3557/2, 3557/24, 4052/1, 4052/4 a 4159/9 v k. ú. Klatovy dle předložené
dokumentace s podmínkami HO.
18. Rada města vzala na vědomí informace o průběhu jednání o výkupu části pozemku pp.č.
33/1 v k.ú. Sobětice u Klatov o výměře 4 041 m2 od Bohumily Čápové, ul 5. května 434,
339 01 Klatovy do majetku města Klatovy za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem
202.050,00 Kč a doporučila ZM schválit výkup se smluvními podmínkami.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 252/13
a) Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu nového BD, s uložením sítí v obecní pp. č. 462/1 a s připojením pozemku žadatele k
MK (ul. Na Chmelnici) v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a
MA.
b) Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů
v platném znění a nesouhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 462/1 v k. ú.
Klatovy s podmínkami HO.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 253/13
1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – SIVRES, a.s., Koterovská
574/177, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ: 25183265 z účasti v zadávacím řízení podlimitní
veřejné zakázky na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na
akci „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy –
Plánické předměstí“ dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
2.

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby dle
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování projektové
dokumentace – Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy – Plánické předměstí".
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Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AREA group s.r.o., Šafaříkovy
sady 5, 301 00 Plzeň, IČ: 25203231.
3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 3.070.000,00 Kč
bez DPH, 3.714.700,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 254/13
Rada města vzala na vědomí informace o stavu rozpracovanosti a možnostech využití objektu
bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV a doporučila ZM využít objekt jako bytový dům
s nájemními byty.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 255/13
1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení - varianta 2 – bytový
dům - SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČ: 64358844, odstoupením
ze zadávacího řízení dle § 47 odst. 4 písm. a) zákona, podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce objektu
čp. 363/IV, Klatovy“.
2.

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce objektu čp. 363/IV,
Klatovy“, varianta 2 – bytový dům.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00
Plzeň, IČ: 40526151.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu varianta 2 –
66.327.068,39 Kč bez DPH, 76.435.452,48 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 256/13
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 „Revitalizace zahrady u
pavilonu skla PASK v Klatovech“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
3.

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.
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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
Luděk Černík
Ing. Jindřiška Kurcová
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 07-08/2022 zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 257/13
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 „Klatovy – Voříškova ulice,
stavební úpravy“ 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
Bc. Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
František Kocfelda
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
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Bod č. 258/13
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci
„Rekonstrukce kotelny čp. 66/I Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou
THERMOLUFT KT s.r.o., Fr. Šumavského 867, Klatovy za cenu 1 634 348,58 Kč bez
DPH, 1 977 561,78 Kč vč. DPH.
2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 259/13
Rada města vzala na vědomí informace ohledně záměru využití objektu čp. 58/I v Klatovech
a uložila místostarostovi V. Chroustovi:
- připravit soutěžní podmínky pro vyhlášení architektonické soutěže na výběr zpracovatele PD,
- navrhnout členy a náhradníky poroty,
- připravit dohodu o spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová, příspěvkovou organizací, pro
účely budoucího využití objektu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 260/13
Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro zadávání VZMR města Klatov na pořízení
digitálních učebních pomůcek dle pravidel stanovených MŠMT pro účelově vázanou dotaci
v rámci Národního plánu obnovy v roce 2022 na digitální technologie pro Masarykovu základní
školu Klatovy, Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126, Základní školu Klatovy, Tolstého 765,
Základní školu Klatovy, Plánická ul. 194.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 261/13
1. Rada města schválila přijetí účelové dotace z programu ,,2022 Dotace obcím na dočasné
nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“ pro akci ,,Zajištění dočasného nouzového
přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“ dle podmínek dotačního programu a uložila ORM ve
spolupráci s OVV podat žádost o dotaci ve stanoveném termínu.
2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 400.000,00 Kč od Plzeňského kraje
z programu ,,Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2022“ k projektu ,,Rekonstrukce vtokové lávky MK-26, Domažlická ulice - Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 262/13
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.06.2022.
Bod č. 263/13
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 13.06.2022.
Bod č. 264/13
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise a finančního výboru ze 06.06.2022.
Bod č. 265/13
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:
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1. BK Klatovy ve výši 110.000,00 Kč
a) na pořádání 16. ročníku MČR veteránů v basketbalu (10.000,00 Kč),
b) na pořádání mezinárodního turnaje 4. reprezentačních družstev dívek U15 (20.000,00 Kč),
c) na pořádání prvního ročníku turnaje O Pohár Klatov, (80.000,00 Kč),
2. LTK Klatovy, z.s. ve výši 275.000,00 Kč na rekonstrukci antukového povrchu u odrazové stěny
na tenisovém hřišti pro mini tenis s umělým povrchem vč. rekonstrukce přístupové cesty do
areálu LTK Klatovy,
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 266/13
1. Rada města schválila 1. aktualizaci plánu vodohospodářského fondu pro rok 2022.
2. Rada města uložila ORM zajistit, v koordinaci s dalšími odbory města a provozovatelem VHI,
realizaci akcí obsažených v plánu vodohospodářského fondu a podílet se na přípravě akcí
obsažených v zásobníku vodohospodářského fondu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 267/13
Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí příspěvku města do fondu investic příspěvkové
organizace Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194, ve výši 875.000,00 Kč.
Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk
Bod č. 268/13
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 04/2022.
Bod č. 269/13
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění zařadila ředitele Technických služeb města Klatov do 12. platové třídy a v souladu s ust.
§ 124 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, stanovila výši příplatku za vedení
a osobního příplatku.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 270/13
Rada města doporučila ZM schválit úpravu čerpání příspěvků ze sociálního fondu o příspěvek na
penzijní připojištění.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 271/13
Rada města nedoporučila ZM, aby v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, provedla volbu přísedících Okresního soudu
v Klatovech dle přiloženého seznamu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 272/13
Rada města doporučila ZM, aby v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo osadní výbor v Kalu, určilo složení osadního
výboru a zvolilo předsedu osadního výboru p. Miroslava Timka.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
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Bod č. 273/13
Rada města doporučila ZM stanovit počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období
2022 – 2026 na 27 členů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 274/13
Rada města doporučila ZM schválit prodej garáží v ul. Hálkova 132/V, Klatovy:
č. jednotky 132/23
za cenu 294.000 Kč,
č. jednotky 132/30
za cenu 286.000 Kč,
č. jednotky 132/34 .
za cenu 402.000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 275/13
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej spoluvlastnického podílu na st.p.č. 4303 v k.ú.
Klatovy ve výši id. 49/100 z celku, podílovému spoluvlastníku domu čp. 125 v Klatovech V,
kterým je Stavební a nájemní družstvo Klatovy, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku
vypracovaného
, ve výši 858.436 Kč.
2. Rada města doporučila ZM schválit založení Společenství vlastníků domu čp. 125/V,
Klatovy, se sídlem Klatovy V, Plánická 125, PSČ 339 01.
3. Rada města doporučila ZM schválit znění stanov Společenství vlastníků domu čp. 125/V,
Klatovy, se sídlem Klatovy V, Plánická 125, PSČ 339 01.
4. Rada města doporučila ZM schválit nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu co
do 49/100 ke třem bezbariérovým bytům, které budou vymezeny v pozemku st.p.č. 4303,
jehož součástí bude dům čp. 125, Klatovy V, od Stavebního a nájemního družstva Klatovy za
cenu 10.000 Kč za spoluvlastnický podíl 49/100 na jednotlivém bytě včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku.
5. Rada města doporučila ZM uzavření dohody o narovnání se Stavebním a nájemním
družstvem Klatovy, na základě které budou narovnány vztahy ze smlouvy o sdružení ze dne
01.08.2001 bez sjednané povinnosti si navzájem cokoliv plnit.
6. Rada města doporučila ZM schválit prodej/úplatný převod 50 jednotek – bytů, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, které budou vymezeny
v pozemku st.p.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125 Klatovy V, stávajícím členům
Stavebního nájemního družstva Klatovy, kteří jsou současně nájemci bytů, při doplacení
ceny pozemku a při započtení dosavadních splátek na kupní cenu dle přiloženého seznamu
kupujících a kupních cen.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
Bod č. 276/13
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy změnu plánu rozpočtu pro
rok 2022 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 277/13
1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci přijetí daru
účelově neurčeného ve výši 10.000 Kč.
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Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, následné použití
rezervního fondu na pořízení „Knížky pro prvňáčka“ v částce 5.280 Kč.
Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová
Bod č. 278/13
Rada města schválila dodatek č. 9 k mandátní smlouvě s platností dodatku č. 9 od 01.07.2022.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.

2.

Bod č. 279/13
Rada města schválila dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 23.12.2019 o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, s platností dodatku č. 4 od 01.07.2022.
Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek
Bod č. 280/13
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 ČSOB spořícím účtu TOP mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Československou obchodní bankou, a.s., zastoupenou firemním
bankéřem Blankou Bulkovou.
Předmět smlouvy: zřízení a vedení spořícího účtu – poř. č. 164.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou Josefem Srbem
(poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 165.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a
společností Retailys.com s.r.o. Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: nebytový prostor Vídeňská čp. 9, Klatovy IV – poř. č. 166.
Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 391/99 z 10.03.1999 mezi městem
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou
Kurcovou (pronajímatel) a
,
(nájemce).
Předmět smlouvy: změna čl. III a IV „smlouvy“ – poř. č. 167.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4/2018 z 10.04.2019 mezi městem Klatovy,
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou
(pronajímatel) a
,
(nájemce).
Předmět smlouvy: změna čl. III a IV „smlouvy – poř. č. 168.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2019 mezi městem Klatovy,
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou
(pronajímatel) a Jaroslavem Volanským, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: prodloužení platnosti smlouvy o nájmu – poř. č. 169.
Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 358/98 z 29.06.1999 mezi městem
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou
Kurcovou (pronajímatel) a Městskou knihovnou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Bc. Jarmilou
Poupovou (nájemce).
Předmět smlouvy: změna čl. III „smlouvy“– poř. č. 170.
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Rudolfem
Špotákem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: finanční podpora pro ubytované Ukrajince – poř. č. 171.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností THERMOLUFT KT s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Štětkou
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce kotelny čp. 66/I Klatovy“ – poř. č. 172.
Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
zastoupeným ředitelem Správy Plzeň Ing. Miroslavem Blabolem (objednatel) a společností
Silnice Klatovy a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným a
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „I/27 Štěpánovice – průtah“ – poř. č. 173.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Ing. Zdeňkem Markem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Tupadly KT, prac. č. 82/13 – NN – poř. č. 174.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Aretinova, par.č. 3430/4 – přeložka NN – poř. č. 175.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV Projekt Klatovy (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Kosmáčov, KT, parc.č. 100/2-NN – poř. č. 176.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL s.r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Štěpánovice KT, parc.č. 754/3-NN – poř. č. 177.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou ProjektEL s.r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Luby 29 – NN účtu – poř. č. 178.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MONTPROJEKT, a.s.. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Luby 279 – NN – poř. č. 179.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou ProjektEL s.r.o. (budoucí oprávněný).
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Předmět smlouvy: Klatovy, Maxima Gorkého, parc.č. 1990/7-NN.5 – poř. č. 180.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL s.r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: Křištín, KT, parc.č. 140-NN – poř. č. 181.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím
Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Drslavice KT, parc. č. 36/13-NN“ č. IV-12-0019243/SoBS VB/1 – poř. č.
182.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím
Radkem Plechingerem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy 1990/41 – NN“ č. IV-12-0019452/SoBS VB/1 – poř. č. 183.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2600/11 – NN“ č. IV-12-0019496/SoBS VB/1 – poř. č.
184.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Borská, st. parc. č. 2160/43 – NN“ č. IV-12-0019474/SoBS VB/1
– poř. č. 185.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2141/10 – NN“ č. IV-12-0019539/SoBS VB/1
– poř. č. 186.
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 společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou referentem
podpory projektování Pavlou Grősslovou.
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2751/10 – VN, TS, NN č. IV-12-0019481/SoBS VB/1 –
poř. č. 187.
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Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo č. OŽP/5425/22/Ho mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností JSF stavební s.r.o, zastoupenou
jednatelem Ing. Jiřím Svejkovským a jednatelem Ing. Jaroslavem Fládrem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 4.1. a 6.4. „smlouvy“ – poř. č. 188.
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(příkazce) a společností VS-SEGA s.r.o., zastoupenou Vladimírem Rejhonem (příkazník).
Předmět smlouvy: FREE WC – poř. č. 189.
Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
zastoupeným ředitelem Správy Plzeň Ing. Miroslavem Blabolem (objednatel) a společností Silnice
Klatovy a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným a ředitelem
společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel) a společností PORR a.s., zastoupenou prokuristy Ing.
Martinem Lukasem a Jiřím Šárou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ –poř. č. 190.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a společností AUTOCONT a.s., zastoupenou obchodním ředitelem EBS Ing. Vítem
Ševčíkem (prodávající).
Předmět smlouvy: nákup výpočetní techniky – poř. č. 191.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a společností OCC s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Pavlem Krausem
(prodávající).
Předmět smlouvy: nákup výpočetní techniky – poř. č. 192.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajímatel) a společnosti SILNICE GROUP a.s., Praha (nájemce).
Předmět smlouvy změna bodu 1.1., 1.2., 4.1. „smlouvy“ – poř. č. 193.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Měčín, zastoupenou starostou Stanislavem Skalou
(poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 194.
Bod č. 281/13
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konaného 28.06.2022.
Bod č. 282/13
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 283/13
Rada města dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila odměny ředitelům
ZŠ a MŠ v předložené výši.
Rada města pověřila vedoucí OŠKCR informovat jednotlivé ředitele ZŠ a MŠ o výši odměn.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
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Bod č. 284/13
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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