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Bod č. 336/16 

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

Bod č. 337/16 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí 
rozbor činnosti a hospodaření společnosti za I. pololetí r. 2022 a zápis z jednání dozorčí rady ze 

17.08.2022. 

 

Bod č. 338/16 

1. Rada města rozhodla o výpovědi pachtovní smlouvy na pp. č. 2845/2, 2845/3 a části pp. č. 
2845/5 vše v k. ú. Klatovy o celkové výměře 12 862 m2 Střední škole zemědělské a 
potravinářské Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy k 30.09.2022. 

 

2. Rada města neschválila změnu způsobu provedení z protlaků na překopy  na obecních pp. č. 
3626/1, 97/16 a stp. č. 121/1 v k. ú. Klatovy pro účely uložení optického kabelu dle 
předložené dokumentace. 

 

3. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích pp. č. 1410/1, 1410/61, 

1410/59, 1383/20, 1410/56, 1410/53, 1410/7, 1386/1, 1386/7 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
zařízení ve vlastnictví firmy AIRWEB, spol. s r. o. pro akci „Klatovy, Airweb, Podhůrecká - 
BD – optický kabel“ v rozsahu cca 184 bm plastové chráničky pro uložení kabelů a umístění 
3 ks optických rozvaděčů. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 339/16 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Oprava 

zpevněných ploch Domova pro seniory v Újezdci – 2. etapa“ a rozhodla o uzavření smlouvy 
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice za 
cenu 754 311,42  Kč bez DPH, 912 716,82 Kč vč. DPH. 

 

2. Rada města uložila MěÚSS Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy uzavřít s vybranou firmou 

Smlouvu o dílo. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 340/16 

1. Rada města rozhodla o ukončení poptávkového řízení na akci: „Rekonstrukce dvorního 
traktu při čp. 66/I - projektová dokumentace“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou 

Atelier bod architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 za cenu 680.000,00 Kč bez 
DPH, 822.800,00 Kč vč. DPH. 

 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
 

 

USNESENÍ č. 16 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 30. srpna 2022  
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3.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2022 s částkou 

 830.000,00 Kč. 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 341/16 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Technika pro 

komunální údržbu“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 
stránkách města a TSMK. 

 

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 podaných elektronicky  
a zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAKAZKY 

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       

 Ing. Libor Hošek    

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 09–10/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 

7.  Rada města souhlasila s čerpáním investičního fondu TSMK na pořízení techniky pro 
komunální údržbu dle uvedené specifikace. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 342/16 

Rada města schválila pro Masarykovu základní školu Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 podle 

§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídách 2. ročníku. 
         Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 343/16 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vzala na 
vědomí Dohodu o ukončení smlouvy č. 1/2003 o auditu mezi stranami: KLATOVSKÁ 
TEPLÁRNA a.s. a Ing. Jiřím Jakubčíkem a tímto schválila a jmenovala novým auditorem 
společnosti Ing. Ivana Světlíka, auditora zapsaného Komorou auditorů s číslem oprávnění 1899, 
se sídlem v Plzni, Smrková 30, PSČ 312 00, IČ 45392765, DIČ CZ6602090616 pro rok 2022 a 

další období. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
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Bod č. 344/16 

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 zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a  hudební skupinou PEPETO, zastoupenou Klárou 
Kolorosovou. 

Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce – poř. č. 230. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností AIRWEB, 
spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy , Airweb, Podhůrecká – BD – optický kabel“ – poř. č. 231.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017666/VB/001 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Otín KT, parc. č. 46/12 – NN“ – poř. č. 232. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017528/VB/001 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice KT, parc. č. 87/13 – NN“ – poř. č. 233. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018198/VB/001 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Točník KT, č. parc. 84/14 – NN“ – poř. č. 234. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  
(povinný). 
Předmět smlouvy: pp. č. 766/l k.ú. Dehtín – poř. č. 235. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Sobětice, s.r.o., zastoupeným jednatelem Ing. 
Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 153/3, 317/1, 464/1, 464/10 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 236. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Sobětice, s.r.o., zastoupeným jednatelem Ing. 
Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 66/29 k.ú. Otín u Točníku – poř. č. 237. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Sobětice, s.r.o., zastoupeným jednatelem Ing. 
Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp.č. 284/6, 346/1 k.ú. Křištín – poř. č. 238. 
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Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem Koryta, zatoupeným členem 
představenstva Ing. Michalem Kantou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 72, 102/12, 302/20 k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 239. 
 

Nabídka skupinového úrazového pojištění mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem  a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
zastoupenou Karlem Svatošem. 
Předmět nabídky: prodloužení termínu pojištění – poř. č. 240.  
 

 

Bod č. 345/16 
 Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace: 

1. Matejčík Pavel, Běh klatovskou kolonádou ve výši 7.000 Kč na podporu běžeckého 
závodu, 

2. Klub stolního tenisku Klatovy z.s., ve výši 35.000 Kč na zabezpečení 1. ligy KST 
Klatovy – sezona 2022/2023, 

3. Grafia, společnost s ručením omezeným ve výši 7.000 Kč na podporu projektu 

„Víkend otevřených ateliérů 2022“. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní 
smlouvu.  

         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 346/16 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 


