íjna

USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. září 2022

Bod č. 347/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 348/17
Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2022 společnosti
Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství
Klatovy s.r.o. z 29.08.2022.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.
Bod č. 349/17
1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za
I. pololetí 2022 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry
plnit dle Přílohy.
2. Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření hospodářské činnosti města zajišťovanou
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., Městské knihovny Klatovy, Základní školy Klatovy,
Čapkova ul. 126, Masarykovy základní školy, tř. Národních mučedníků 185, Základní školy
Klatovy, Plánická ul. 194 a Základní školy Klatovy, Tolstého 765 pro rok 2022.
3. Rada města doporučila ZM schválit Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
1. pololetí 2022.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 350/17
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 05/2022.
Bod č. 351/17
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace pro rok 2023 pro Pošumavský auto
moto klub 850.000 Kč ze Zlatého fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o její poskytnutí.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 352/17
1. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 404/4, 404/12, 389/1 a 555
v k. ú. Nedaničky o celkové výměře 41.047 m2 za kupní cenu ve výši 40,00 Kč/m2, celkem
1.641.880,00 Kč vč. DPH vydražiteli z elektronické aukce, společnosti RD NEMO s. r. o.,
Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň.
2.

Rada města doporučila ZM schválit výkup id. ½ podílu na pp. č. 218/10 v k. ú. Klatovy o
výměře 280 m2 od
.
,
,
do majetku města
Klatovy za cenu smluvní 50,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) tj. celkem 7.000,00
Kč.

3.

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 858 a 861 v k. ú. Kydliny o
celkové výměře 1.364 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského
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622/11, 163 00 Praha – Řepy do majetku města Klatovy za cenu ve výši 76.000,00 Kč
formou veřejné dražby.
4.

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 11/27 v k. ú. Habartice u
Obytců o celkové výměře 320 m2 od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského
622/11, 163 00 Praha – Řepy do majetku města.

5.

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 599/2, 601 a 851 v k. ú. Střeziměř o
celkové výměře 2.281 m2 za cenu 75.720,00 Kč, osvobozeno od DPH, od Státního statku
Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha – Řepy do majetku města.

6.

Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 4405/1 v k. ú. Klatovy
o výměře cca 33 m2 za cenu smluvní 2.000,00 Kč/rok bez DPH za 1 parkovací místo (DPH
bude účtováno) pro
.
,
.
,
.
,
,
.

7.

Rada města rozhodla o pachtu části obecní pp. č. 596 o výměře 2.080 m2 v k. ú. Sobětice u
Klatov pro
,
,
, za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok, tj.
celkem 728,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou.

8.

Rada města rozhodla o pachtu obecní pp. č. 164 o výměře 1.585 m2 v k. ú. Točník u Klatov
pro Žďár Chudenice s. r. o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy, za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok, tj.
celkem 554,75 Kč /rok + inflace na dobu neurčitou za podmínky, že v případě potřeby bude
umožněno skládkování dřeva na tomto pozemku.

9.

Rada města neschválila pronájem části obecních pp. č. 558/9, 555/2, 747/1, 4404, 684/27,
279/7, 3407/9, 4120, 97/14, 97/90, 3206/116, 3206/141, 3405/54, 1410/39, 1383/19, 954/20
o výměře cca 6 m2 v k. ú. Klatovy pro HELP TEX, z. s., Za Zámečkem 746/5a, Praha 5,
158 00, za cenu 100,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 600,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou.

10. Rada města rozhodla o výpůjčce obecního pozemku pp. č. 765 v k. ú. Štěpánovice u Klatov
o výměře 165 m2 pro
,
,
na dobu
neurčitou, za údržbu.
11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci
„Stavební úpravy u objektu Klatovy, Pod Hůrkou 557“ a s uložením drenážního potrubí
v obecních pp. č.3537/2 a 1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace,
s podmínkami HO a ŠVaK.
12. Rada města souhlasila s realizací akce „Odstranění kotelny Cibulkova ulice, k. ú. Klatovy,
stp. č. 2852“ a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na demolici kotelny na stp.
č. 2852 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace.
13. Rada města souhlasila s realizací akce „SO2 BYTOVÝ DŮM C Klatovy, Cibulkova ulice,
339 01 Klatovy; k. ú. Klatovy, stp. č. 2852“ a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu nového bytového domu na stp. č. 2852 v k. ú. Klatovy a s uložením přípojek vody,
kanalizace, SCZT v obecních stp. č. 2852, pp. č. 3537/2 a 1386/7 v k. ú. Klatovy dle
předložené projektové dokumentace.
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14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci
„KLATOVY, KT, č. parc. 2165/28 - NN“ a s uložením kabelu NN v obecních pp. č.
2448/11, 3587/1 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 353/17
1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady u pavilonu skla
PASK v Klatovech“, otevřená výzva. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání
nabídek byly podány nabídky, které jsou pro zadavatele ekonomicky nepřijatelné.
2. Rada města rozhodla, že správu a údržbu zahrady u pavilonu skla PASK v Klatovech budou
zajišťovat Technické služby města Klatov.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. L. Hošek
Bod č. 354/17
Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če
z 25.04.2022, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Regenerace
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“. Předmětem dodatku je změna ceny
díla.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 355/17
Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace v rámci vyhlášené
II. výzvy MZE do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích – 2. etapa“ na akci „Oprava požární nádrže – Vícenice“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 356/17
1. Rada města souhlasila s podáním Žádosti o dotaci na projekt „FVE ZŠ Klatovy, Tolstého“ a
uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 30.09.2022.
2.

Rada města vzala na vědomí další dotační možnosti pro instalaci FVE a uložila ORM
projektově připravit další objekty dle návrhu pro následné podání žádosti o dotaci.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 357/17
1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 19/2022
Regiony ÚSC 2022 do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–
2024 na akci „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Tolstého“ a uložila ORM zajistit podání
žádosti v termínu do 16.10.2022.
2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 19/2022
Regiony ÚSC 2022 do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–
2024 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ“ a uložila ORM zajistit
podání žádosti v termínu do 16.10.2022.
3. Rada města schválila investiční záměr akce
Tolstého“.
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„Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ

4. Rada města schválila investiční záměr akce ,,Rekonstrukce sportovního areálu
Masarykovy ZŠ“.
5. Rada města doporučila ZM schválit financování akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ
Tolstého“ a akce „Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ“ dle aktuálních
návrhů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 358/17
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 05.09.2022.
Bod č. 359/17
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností EUROVIA Silba a.s.
„Oprava povrchu komunikací v obcích Chaloupky, Habartice, Točník, Křištín 2021 z penetrace“.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 360/17
Rada města doporučila zařadit zámek Otín do Programu záchrany architektonického dědictví MK
ČR pro rok 2023.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 361/17
Rada města schválila navýšení početního stavu MěÚ o 1 pracovníka na zajištění výkonu sociálně právní
ochrany dětí a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, počet pracovníků MěÚ na 141.
Zodpovídá p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 362/17
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 4/2022 z 05.09.2022 a přijala tyto
závěry:
1. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor (bývalá lékárna
U Matky Boží) v objektu čp. 6, Vídeňská ul., Klatovy IV
,
,
,
za měsíční nájemné ve výši 7.084 Kč,
2.

schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na kancelář č. 59 v objektu čp. 9,
Vídeňská ul , Klatovy IV,
.
,
,
, za měsíční nájemné ve
výši 1.609 Kč,

3.

schválila uzavření podnájemních smluv
pro
, bytem
Kč/měs. a pro .
, bytem
Kč/měs., oběma za účelem provozování kadeřnictví,

4.

,

,

na adrese
,
, nájemné ve výši 960
, nájemné ve výši 960

schválila ukončení nájemní smlouvy s .
,
,
, na
nebytový prostor na adrese Hostašovy sady 215, Klatovy I, provozovna čajovny k 31.10.2022 a
schválila uzavření nájemní smlouvy od 01.11.2022 na dobu neurčitou se společností Žíznivej
s.r.o. Šmilovského 14, Klatovy, IČ 08302847, za účelem pokračování provozování čajovny,
měsíční nájemné ve výši 3.700 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová
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Bod č. 363/17
Rada města schválila pro Masarykovu základní školu Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 přijetí
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro
děti na financování obědů pro žáka školy v maximální hodnotě 2.946 Kč v období září až prosinec
2022.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 364/17
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2022.
Bod č. 365/17
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 spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (zřizovatel) a organizací Technické služby města Klatov, zastoupenou ředitelem
Ing. Liborem Hoškem (organizace).
Předmět smlouvy: svěření dočasně volných finančních prostředků pro výhodnější
zhodnocení – poř. č. 241.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a
.
,
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: stavební dozor – vodní nádrž Vícenice – poř. č. 242.
Smlouva o provedení koncertu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a
,
(umělec).
Předmět smlouvy: koncert při akci Brány památek dokořán – poř. č. 243.
Smlouva o spolupráci při zajištění kulturně – vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (partner) a POST
BELLUM, z.ú., zastoupený MgA. Jiřím Kuncem, ředitelem Paměti národa Plzeňský kraj.
Předmět smlouvy: projekt „Příběhy našich sousedů“ - poř. č. 244.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če z 25.04.2022 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy
a.s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1. „smlouvy“ -poř. č. 245.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a společností RD NEMO s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelkou Veronikou
Matouškovou (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 404/4, č. 404/12, č. 389/1, č. 555, k.ú. Nedaničky - poř. č. 246.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Adestik s.r.o., zastoupenou Radimem
Kourou (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „smlouvy“- poř. č. 247.
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Bod č. 366/17
Rada města se seznámila se zápisem z komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 12.09.2022 a
schválila TJ SOKOL Klatovy – šachklubu poskytnutí mimořádní dotace ve výši 23.000 Kč na
dopravu závodníků při republikových soutěží.
Zodpovídá: pí J. Zedlová
Bod č. 367/17
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané dne 20.září 2022.
Bod č. 368/17
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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