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Bod č. 419/20 

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

Bod č. 420/20 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané 
ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 o 18 měsíců, tj. do 28.12.2023, 

pro kupujícího , ,  s tím, že prodloužení o 6 

měsíců, tj. do 28.12.2022 bude sjednáno bez smluvní pokuty, další prodloužení o 12 měsíců 

bude sjednáno se smluvní pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 
2 k uzavřené SOBK. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 698/49 o výměře cca 17 m2 v k. ú. 
Klatovy za cenu smluvní 550,00 Kč/m2, celkem cca 9.350,00 Kč bez DPH (DPH nebude 

účtováno) do vlastnictví , , . 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 3197/94 o výměře cca 15 m2 v k. ú. 
  Klatovy do vlastnictví (SJM) . , , . 

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 3197/94 o výměře cca 15 m2 v k. ú. 
Klatovy do vlastnictví (SJM) , , 

. 

 

5. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2003/5 v k. ú. Klatovy o výměře 
cca 100-200 m2 v k. ú. Klatovy do vlastnictví , , . 

 

6. Rada města rozhodla o přijetí daru tlakové kanalizační přípojky v celkové délce cca 62 bm 

v obecní pp. č. 3422/63 v k. ú. Klatovy od , , 

. 

 

7. Rada města rozhodla o pachtu obecních pp. č.  306, 297/23, 204/51 a 226/7 o celkové 
výměře 1 791 m2 v k. ú. Vícenice u Klatov pro ,  

, za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok, tj. celkem 626,85 Kč/rok + inflace na dobu 

neurčitou. 
 

8. Rada města nesouhlasila s umístěním stolů a lavic na obecním pozemku pp. č. 4045/1 v k. ú. 
Klatovy pro , ,  od 01.04.2023 do 31.10.2023 dle 

předložené žádosti.  
 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 

„Přístavba k objektu čp. 340, 33901 Klatovy“ dle předložené dokumentace. 

 

10. Rada města nesouhlasila se změnou způsobu provedení z protlaku na překop  

v rámci akce „Otín KT, parc. č. 66/44-NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecní pp. 
č. 75/7 v k. ú. Otín u Točníku dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

USNESENÍ č. 20 (1) 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. listopadu 2022  
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11. Rada města souhlasila s realizací akce „IV-12-001914 Klatovy, Štěpánovická, parc. č. 
2136/1“ dle předložené dokumentace. 

 

12. 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. 3578/5 v k. ú. 
Klatovy v období od 14.11.2022 do 14.12.2022, pro účely uložení kabelu NN za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 421/20 

Rada města vzala na vědomí aktuální informace k připravené Žádosti o dotaci na akci 

„Revitalizace Městské knihovny Klatovy“ a uložila ORM podat žádost dle předloženého návrhu 
v termínu do 30.11.2022. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 422/20 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „LÁVKA MK – 26 

DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY“, otevřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – SILNICE NEPOMUK s.r.o., U 

Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČ: 26342812. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu – 4.188.188,00 

Kč bez DPH, 5.067.707,48 Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 423/20 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva na akci „Tisk časopisu 

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ“ formou zveřejnění Výzvy k podání nabídek na Profilu 

zadavatele (MKS), na úřední desce a internetových stránkách města Klatovy + oslovení 
dodavatelů dle předloženého návrhu. 

 

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 jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: Karel Kotěšovec, Ing. 
Daniela Pleskotová, Bc. Pavla Hilscher. 

 

     

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové:    
Ing. Václav Chroust                                                                               

 Ing. Martin Kříž                              
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 Bc. Pavel Strolený         

 Ing. Daniela Pleskotová 

Mgr. Radka Šustrová       

Karel Kotěšovec     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM ve 12/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 424/20 

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 „FVE ZŠ Klatovy, 
Tolstého“ 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 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                             

 Bc. Pavel Strolený        

Mgr. Vítězslav Šklebený        

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

Mgr. Radka Šustrová  

Ing. Jiří Kučera 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM ve 12/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

Bod č. 425/20 

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti dotačního programu města „Podpora 

při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města Klatovy a 

integrovaných obcí“ do 31.12.2024. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 426/20 
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 06/2022. 
2. Rada města doporučila ZM schválit navýšení limitu na platy s účinností od 01.09.2022. 

 Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 
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Bod č. 427/20 

Rada města schválila poskytnutí dotace Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE 
Merklín, Husova 346, Merklín, ve výši 4.000 Kč z kapitoly OSVZ na vybavení internátu. 

   Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 428/20 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zřídila komise rady města – komisi finanční, komisi pro územní rozvoj, 
urbanismus a RMPZ, komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, komisi bytovou, komisi pro nebytové 
prostory, komisi pro kulturu, cestovní ruch, Zdravé město a MA21 a komisi majetkovou. 

     Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 429/20 

Rada města doporučila zastupitelstvu města, 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. 430/20 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/22 z 20.10.2022 a přijala následující 
závěry: 
k bodu 3. 4.  neschválila žádost .  o povolení podnájmu pro  

  v bytě č. 6 na adrese , , 

k bodu 4. 1.    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+KK s příslušenstvím na adrese 
Klatovy, Plánická 836/IV, s , bytem ,  

, na dobu určitou 1 rok,       

k bodu 4. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 2, kat. A, 1+2 

s příslušenstvím na adrese Cibulkova 809/III, Klatovy, s pí , 

bytem , na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Niederleho 

272/III s pí , trvale bytem , , na 

dobu určitou 1 rok, pod podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 8 
na adrese , . 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  
 

Bod č. 431/20 

Rada města doporučila ZM schválit prodej bytové jednotky č. 468/10, Nábř. kpt. Nálepky 468, 
Klatovy III s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na 
stavebním pozemku. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 432/20 

Rada města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. schválila Městské knihovně Klatovy podání 
žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v maximální výši 35.000 Kč a souhlasila 

s tím, že v případě schválení nadačního příspěvku jej organizace nabyde do svého vlastnictví.  
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 433/20 

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 
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projektu OBĚDY PRO DĚTI na financování obědů pro žáka školy v hodnotě 4.602 Kč v období 
leden až červen 2023. 

  Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 434/20 

Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194   čerpání investičního fondu školy  

na vícepráce spojené s kompletní rekonstrukcí topné soustavy včetně plynové přípojky a kouřové 
cesty v objektu 133/IV ve výši 84. 919 Kč včetně DPH. 

  Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

 

Bod č. 435/20 

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

 

Bod č. 436/20 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou Václavem 

Černým (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy:  poskytování služby sociální prevence – poř. č. 275. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016950/VB/1 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou referentem 

podpory projektování Jindřiškou Vackovou, (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Činov KT, parc. č. 3062/6 – NN“ – poř. č. 276. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017029/VB/01 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností BOŘÍK B+B elektro s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem 
Dortem (oprávněná). 

Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Kvapilova, pč. 2954_45 – NN“ – poř. č. 277. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017800/VB/02 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností BOŘÍK B+B elektro s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem 
Dortem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT, pč. 598_15 – NN“ – poř. č. 278. 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015483/VB/1 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou referentem 

podpory projektování Jindřiškou Vackovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice KT, par. č. 93 – NN – poř. č. 279. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012603/VB/01, Štěpánovice, KT, 

p.č. 13/9 - NN mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
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(povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Elektromontáže Touš 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce SoVB IV-12-0012603/VB/01 – poř. č. 280. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016805/VB/1 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupenou referentem 

podpory projektování Jindřiškou Vackovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/43 – poř. č. 281. 

 

Kupní smlouva dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a společností STAFIN Klatovy, 
Cibulkova s.r.o., zastoupenou jednateli Ing.et Ing. Lukášem Novým a Ing. Romanem Panuškou 
(kupující). 
Předmět smlouvy: prodej části pozemku 1397/2, 1408/1, 3538/2 -  poř. č. 282. 

 

Kupní smlouva dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a společností STAFIN Klatovy, 
Cibulkova s.r.o., zastoupenou jednateli Ing.et Ing. Lukášem Novým a Ing. Romanem Panuškou 
(kupující). 
Předmět smlouvy: prodej části pozemku 1410/7, 1386/1 – poř. č. 283. 

 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika  - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupeným ředitelkou odboru Odloučené 
pracoviště Klatovy Ing. Jaroslavou Preslovou (převodce). 
Předmět smlouvy: darování části městských hradeb a pp.č. 11/1, 11/9, 11/10 – poř. č. 284. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (objednatel) a firmou CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka 

(zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 4. 2. a 6. 1. „Smlouvy“ – poř. č. 285. 

 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Petrem Lavičkou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: dílo „Rekonstrukce objektu čp. 363/IV, Klatovy – poř. č. 286. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2022/Če z 24.10.2022 mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností INVEST TEL, 

s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Nejdlem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 3.1. „Smlouvy – poř. č. 287“. 

 

Smlouva o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci č. SML-Z-E-22-119 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a společností RPA 
Projekty, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Janem Ševčíkem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: zajistit a dodat přílohy k žádosti o dotaci z OPŽP 2021 – 2027 – poř. č. 288. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a spolkem Šance pro kočku, z.s., zastoupeným předsedkyní 
spolku Annou Špačkovou (útulek). 
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Předmět dodatku: změna čl. IV odst. 3 „smlouvy“ – poř. č. 289. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (půjčitel) a . , , ,  

(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 765 k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 290.  

 

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

(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 596 k.ú. Sobětice u Klatov – poř. č. 291.  

 

Smlouva o poskytnutí služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a , ,  (dodavatel). 

Předmět smlouvy: zajištění ozvučení na Klatovském městském bálu – poř. č. 292.  

 

Smlouva o poskytnutí služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a , ,  (dodavatel). 

Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce – poř. č. 293. 

 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  (hudebník). 
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce – poř. č. 294. 

 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  

(dodavatel). 

Předmět smlouvy: zajištění diskotéky na Klatovském městském bálu – poř. č. 295. 

 

Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  

(hudebník). 
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce – poř. č. 296. 

 

Smlouva o zajištění služeb moderování plesu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a , ,  
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: zajištění moderování na Klatovském městském bále – poř. č. 297. 

 

Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Maroy s.r.o., Praha 9 (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: zajištění fotografických služeb na Klatovském městském bále – poř. č. 298.  

 

Bod č.  437/20 

Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 300.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zajištěním činnosti mládežnických družstev 
v r. 2023.  

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 
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Bod č. 438/20 

Rada města schválila Petře a Pavlu Vildovým poskytnutí mimořádné dotace ve výši 35.000 Kč  
na taneční soutěž „“Šumavský pohár“, konanou 12.11.2022 v Klatovech.  

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 439/20 

Rada města schválila Ondřeji Fibichovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na tisk 

programu dětského muzikálu „Cesta k Betlému“. 

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č.  440/20 

Rada města schválila Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Klatovy - Střed 

poskytnutí mimořádné dotace ve výši 45.000 Kč na pořízení kotle a komínu. 
        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 441/20 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s. 
vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Klatovská teplárna a.s., 
Jateční 660, Klatovy.  

Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 442/20 

Rada města schválila program zasedání ZM konané 22.11.2022. 
 

 

Bod č. 443/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr          Ing. Václav Chroust             

starosta města            místostarosta 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Kříž           Bc. Pavel Strolený 

 místostarosta                                                                                   místostarosta  

 

 


