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října 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 1/1 

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

Bod č. 2/1 

1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy VVN/VN-KT 1107-VN ROI“ v obecních pp. č. 965/10, 964/1, 969/24, 879/6, 965/11, 

967/1, 954/97 a 3453/10 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO  

      a TSMK. 

 

2. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
nového RD a s uložením kanalizace v obecních pp. č. 965/11 a 967/1 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a MA. 

 

3. 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 obecních pp. č. 449/8, 449/7  
a 449/22 v k. ú. Štěpánovice u Klatov v období od 01.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení 
kabelu NN za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po 
výkopu. 

 

4.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 1927/34, 1927/40, 2147/3, 
2147/13, 2147/14, 2162/6, 2162/14, 3561/12, 3561/21, 3575/5, 4164/8, 2162/15, 3575/6 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav elektro přípojky pro akci „REKO VTL RS Klatovy, teplárna“ v rozsahu cca  

 635 bm elektro přípojky za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 3/1 

Rada města souhlasila s přenecháním užívání části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pneumatik a autobaterií. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek  
 

Bod č. 4/1  

a) Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 19 nacházející se na 
adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV s pí , , k 31.01.2022.  

b) Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s pí ,  
      , na nebytový prostor č. 19 nacházející se na adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV, účel 
      využití – prodej použitého textilu za měsíční nájemné 5.854 Kč, s platností od 01.02.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 5/1 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS  mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ESKON s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou Mgr. Hanou Malurovou, MBA (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna odst. 2. článku II. „Smlouvy“ a odst. 2, článku X. „Smlouvy“, změna 
přílohy č. 2 „Smlouvy“ a nová příloha č. 8 – poř. č. 1. 
 

Dodatek č. 6 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 , ,  (nájemce).  
Předmět dodatku: změna čl. II., odst. 2. 2. „Smlouvy“ – poř. č. 2.  

 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, zastoupenou ředitelkou Ing. Hanou Kristovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. X. „Smlouvy“ – poř. č. 3. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce IV-12-0012632/VB/01, Klatovy, parc. č. 1997/17 – NN – poř. č. 4. 

  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA (prodávající).  
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 883/3 k.ú. Dehtín – poř. č. 5. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „Smlouvy“ – poř. č. 6. 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „Smlouvy“ – poř. č. 7. 

 

Bod č. 6/1 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr        Ing. Václav Chroust   

      starosta města                                          místostarosta  

 

        

 

                                            Ing. Martin Kříž  
                        místostarosta                                         



1 

 

 

října 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 7/2 

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

Bod č. 8/2 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí pp. č. 1860/23 v k. ú. Klatovy a pp. č. 177/1 

v k. ú. Štěpánovice u Klatov o celkové výměře cca 55 678 m2 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 bez 

DPH do vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská 637/79a, 460 01 

 Liberec tj. celkem cca 27.839.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 Rada města nedoporučila ZM schválit budoucí výkup pozemků stp. č. 1957, 1958, 1959, 1960, 

1961, 3250, 3251, 4405, 4406, 4407, 5020, 5021, 5022, 5023 a pp. č. 1826, 1835/3, 1835/6, 
1860/2, 1860/9,  1860/12, 1860/13, 1860/14, 1860/15, 1860/16, 1860/18, 1860/19, 1860/20, 

6839, 6858 o celkové  výměře 122.261 m2 v k. ú. Klatovy a stp. č. 134 a pp. č 693, 713/2, 
722/1, 724/3, 724/9, 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/20, 724/21, 724/22, 728/3, 731/1, 

891/3 a části 1860/23 o celkové výměře 169.942 m2 v k. ú. Svrčovec a pp. č. 177/14, 745 a části 
177/1 o celkové výměře cca 52.827 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov z vlastnictví společnosti 
EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec do majetku města Klatovy 

za cenu smluvní 1,00 Kč/m2, celkem cca 345.030,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno).  
 

2. Rada města vzala na vědomí informace o aktuálním stavu rozpracovanosti stavby 

protipovodňových opatření podél Drnového potoka a uložila ORM pokračovat v jednání o 
majetkoprávním vypořádání pozemků, potřebných pro zajištění ochrany zastavěné části Lub na 
úroveň Q 100. 

 

3. Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části obecní pp. č. 3405/5 o výměře cca 17 m2 v k. ú. 
Klatovy , , , ke dni 31.12.2021. 

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit uznání vlastnického práva k části obecní pp. č. 3578/5 (dle 
GP č. 7005-2344/2020 nově vzniklá pp. č. 3578/14 o výměře 13 m2) v k. ú. Klatovy ve prospěch 

, , . 

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kabelové přípojky NN pro 9 garáží a s uložením kabelu v obecní pp. č. 3228/2 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

6. Rada města rozhodla o výjimce ze Sazebníku města za uložení inženýrských sítí a 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: 

 1)  k. ú. Kydliny – „Kydliny, KT, č.p. 54 – NN“ 

  pp. č. 650/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 7 m zemního vedení NN, 

USNESENÍ č. 2 
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 2)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Plánická 626 – VN, TS“ 

  pp. č. 3206/121, 3206/183, stp. č. 3521 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění v souběhu 
 cca 80 m 2x zemního vedení VN a 2x HDPE chráničky, umístění distribuční části 
 trafostanice, 

3)  k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 708/20 - NN“ 

 pp. č. 708/20, 708/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 9,2 m zemního vedení NN, 
1x pilíře, 

4)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Ke Spravedlnosti č.p. 463 – přel.“ 

 pp. č. 2017/8 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 5,2 m zemního vedení NN, 
5)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/60 - NN“ 

 pp. č. 2186/8, 2186/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 37 m zemního vedení 
 NN, 

6)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, p. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ 

 pp. č. 3578/2, 3578/5, 2203/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 370 m zemního 
 vedení VN + HDPE chránička v souběhu, 
7)  k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 246/1 - NN“ 

 pp. č. 84/8, 84/9, 84/12, 240/2, 246/2, 707/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 
 31,5 m zemního vedení NN, 
8)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc.č.778 – NN“ 

 pp. č. 762/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3 m zemního vedení NN, 
9)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 938/2 - NN“ 

 pp. č. 3459, 3454/2, 938/11 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 113,6 m zemního 
 vedení NN, 1x pilíř, 
10) k. ú. Klatovy – „Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ 

   pp. č. 584/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění v souběhu cca 100 m zemního vedení  
VN a 2x HDPE chráničky, 

11) k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2322/7 – NN“  
 pp. č. 3228/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 38,8 m zemního vedení NN. 

 

7. 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 obecních pp. č. 631/1 a 631/3 v k. 
ú. Klatovy v období od 01.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení kabelu NN za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

8. Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního vedení VN v obecních pozemcích – pp. č. 
969/24, 4003/5, 969/26, 4003/4, 4004/1, 1335/20, 4001/1, 961/5, 961/4, 968/59, 954/20 v k.ú. 
Klatovy s podmínkou jeho digitálního zaměření jako „nefunkční síť“ a předání městu k evidenci 

v digitální mapě. 
 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
nového kabelového vedení NN v rámci stavby „Klatovy_1107, KT_1078 – VN, NN, ROI“ 
v obecních pozemcích pp. č. 4003/4, 969/8 v k.ú. Klatovy.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 9/2 

1. Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť 
na akci Boulderové hřiště Klatovy. 

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 na akci „Metropolitní síť Klatovy – IX. etapa“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 10/2 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/28/2021/Ko ze dne 

06.09.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  na 

akci „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – Sanace akumulačních nádrží“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla. 

  2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 11/2 

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 „Rekonstrukce střechy kulturního domu 
Točník“ 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                            

 Petr Fiala        

 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 02–03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 12/2 

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 „Pumptrack Klatovy“ 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. 
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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        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 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 v předpokládaném termínu 02–03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 13/2 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 12.321.374,85 Kč 
bez DPH, 14.908.863,57 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 14/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.01.2022. 

 

Bod č. 15/2 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2022. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro 

rok 2022. 

2. Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 

2022, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2022 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2022. 
3. Rada města schválila střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky 

2022–2024.  

          Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
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Bod č. 16/2 

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo se společností EUROVIA Silba a.s. 
„Oprava povrchu komunikací v obcích Chaloupky, Habartice, Točník, Křištín 2021 z penetrace“. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 17/2 

1. Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček  
 z fondu rozvoje bydlení - 11. kolo.  

2. Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto zveřejnit   
 v místním tisku.  
3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise je pí Jaroslava Valešová. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais  
 

Bod č. 18/2 

Rada města doporučila ZM delegovat p. Tomáše Popelíka a zástupce p. Radka Tomana  

k zastupování města Klatovy na všech valných shromážděních a jednání spolku Partnerství pro 
městskou mobilitu, z.s. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 19/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 10.01.2022. 

 

Bod č. 20/2 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. podání žádosti do dotačního programu „Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“. 

                                                                  Zodpovídá: PaedDr. et Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
Bod č. 21/2 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc prosinec 2021. 
 

Bod č. 22/2 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na nákup knihovního fondu z programu „Nákup knižního fondu knihoven v 

Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši maximálně 50 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její 
vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 23/2 

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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Vídeňská 6/IV, Klatovy – poř. č. 8. 

 

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) 
a ,  (nájemce).  
Předmět dohody: nebyt. prostor Vídeňská 6/IV, Klatovy – poř. č. 9. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, zastoupeným  
plk. Ing. Zdeňkem Housarem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: servis a oprava dýchacích přístrojů – poř. č. 10. 
 

Smlouva o poskytnutí a užívání tankovacích čipů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a společností Lorenc Logistic, s.r.o., zastoupenou jednatelem 
společnosti Václavem Lorencem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: využívání tankovacích čipů pro JSDH Luby – poř. č. 11. 
 

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 ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/60 – NN“ č. IV-12-0018193/1/VB – poř. 
č. 12. 
 

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 ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ č. IV-12-0018184/1/VB – poř.  
č. 13. 
 

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 ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 

Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník KT, parc. č. 246/1 – NN“ č. IV-12-0017728/1/VB – poř. č. 14. 

 

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, parc. č. 938/2 – NN“ č. IV-12-0018608/3/VB – poř. č. 15. 

 

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 „Štěpánovice KT, parc. č. 778 – NN“ č. IV-12-0018005/2/VB – poř. č. 16. 
 

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 „Točník KT, par.č. 708/20 – NN“ č. IV-12-0017739/1/VB – poř. č. 17. 
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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 STEMONT JS s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím 
Steinbergerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Ke Spravedlnosti č.p. 463-přel.,“ č. IZ-12-0001176/1/VB – poř.  
č. 18. 

 

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 „Kydliny, KT, č.p. 54 – NN“ č. IV-12-0019034/1/VB – poř. č. 19. 
 

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 OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou 
Neblechovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „KLATOVY, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“  
č. IZ-12-0000727/SoBS VB/2 – poř. č. 20. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou firmou 
GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO VTL RS Klatovy-Teplárna, číslo stavby: 7700102764“ – poř. č. 21. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 

Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Čínov KT, parc. č. 3106/25 – NN“ – poř. č. 22. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností  JH 
projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Luby, KT, parc. č. 791/3 – NN – poř. č. 23. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 

Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Otín, KT, parc. č. 73/16 – NN – poř. č. 24. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – Sanace akumulačních nádrží“ mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností 
POHL sz, a.s. odštěpný závod Plzeň, zastoupenou vedoucím odštěpného závodu Plzeň 

Ing. Zdeňkem Hanzalem a obchodně – technickým manažerem Ing. Markem Slavíkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“ – poř. č. 25. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastoupeným generálním ředitelem  
RNDr. Petrem Kubalou (kupující). 
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 3547/9, 3991/1 3547/50, 3991/4 k.ú. Klatovy – poř. č. 26. 
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Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 05/HO - opravy MK penetrace/2021 z 10.05.2021 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností EUROVIA 
Silba, a.s., zastoupenou předsedou představenstva Josefem Matouškem a členem představenstva 
Antonínem Navrátilem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 4.1. a čl. 4.2. „Smlouvy“ – poř. č. 27. 
 

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

(příkazce) a společností KáVé Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Havlíkem 
(příkazník). 
Předmět smlouvy: využívání „FREE WC“ pro veřejnost – poř. č. 28. 
 

 

Bod č. 24/2 

1. Rada města schválila spolku Hippokrates Klatovy z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na zajištění výcviku na koních pro děti s handicapem.  

2. Rada města schválila Svazu dobrovolných hasičů Sobětice poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 30.000 Kč na nákup traktůrku na sekání trávy.  

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

     Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 25/2 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr               Ing. Martin Kříž  
           starosta města                                           místostarosta   
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Bod č. 26/3 

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

Bod č. 27/3 

1. 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 obecních pp. č. 438/2, 147/53, 
147/1, 147/35 a 449/8 v k. ú. Drslavice u Tupadel v období od 02.02.2022 do 28.02.2022 pro 
účely umístění sloupové trafostanice a sloupu s odpínačem VN za vhodných klimatických 
podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

2. 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 obecních pp. č. 2186/9, 2186/58 a 
2186/59 v k. ú. Klatovy v období od 14.02.2022 do 01.03.2022 pro účely uložení kabelu NN za 
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

3. 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 obecních pp. č. 139/6, 811/50 a 
811/51 v k. ú. Luby a pp. č. 558/3, 579/3, 579/5, 581/1, 614/1, 684/27, 684/28, 684/29, 684/35, 
684/38, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 688/5, 698/1, 698/8, 698/9, 698/11, 698/29, 698/30, 

736/7, 736/8, 3473/6, 3475/7, 3475/8, 3475/16, 3475/17, 3475/21, 3475/23, 3475/24, 3475/25, 

3475/34, 3475/35 a 3475/6 v k. ú. Klatovy v období od 14.03.2022 do 01.04.2022 pro účely 
uložení plynovodu a plyn. přípojek za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
úpravě povrchu po výkopu. 

 

4. 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. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy v období od 07.03.2022 do 16.03.2022, pro účely uložení kabelu NN za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

5. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemku pp. č. 3659 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
STL plynovodu a přípojky pro akci „Klatovy, STL plynovod a přípojka, 1 RD, p. č. 3121/6“ 

v rozsahu cca 35 m plynovodu za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH. 

 

6. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích pp. č. 2017/2, 4051/2  v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zařízení ve vlastnictví firmy CETIN a. s. pro akci „RVDSL 1716_C_P_KLTV2239-

KLTV1HR_MET“ v rozsahu cca 8x2 bm sdělovacího vedení, cca 2 bm elektropřípojky 1x 
sloupkového rozvaděče a 1x elektroměrového pilíře za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH uložené sítě 
a 500,00 Kč/ks za pilíř. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 1. února 2022 
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Bod č. 28/3 
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 „Rekonstrukce topného kanálu – PK Rozvoj 

87, Klatovy V“ 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        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš 

 Petr Šobr     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 29/3  

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Obnova původního řešení nemovitostí a 
drobných staveb na území památkových zón 2022 (nepamátky) na akce: 

a) Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV – vstupní portál, 
b) Klatovy, Pražská ul., městský dům čp. 23/I. 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2022 (PSOV) na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu Točník“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 30/3 

Rada města vzala na vědomí informaci o realizaci opatření a průběhu přípravy opatření na snížení 
následků přívalových dešťů v lokalitách „Za bytovkami“ a „Pod Výhořicí“ v Klatovech – Lubech. 

  Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Bod č. 31/3 

1. Rada města schválila valorizaci mzdového katalogu městem založených společností s ručeným 
omezeným s účinností od 01.01.2022. 

 

2. Rada města schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele městem založených společností 
z důvodu valorizace měsíční odměny s účinností od 01.01.2022.  

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 32/3 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci: 

1. z programu „Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2022“ na projekt 
„Propagační tiskovina - kalendář KLATOVY 2023“  

2. z programu „Podpora kultury v PK pro rok 2022“ na projekt „Mezinárodní festival komorní 
hudby Klatovy 2022“. 

  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 33/3 

1.  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2022 ve složení: 

 Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 
 Členové: Ing. Václav Chroust 

  Ing. Martin Kříž 
  Ing. Alena Kunešová 
  Mgr. Jaromír Veselý 
  Ing. Jiří Pohanka 
  Ing. Petr Frydrych 
  Peter Pošefka 

      
2.  Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise pro hodnocení žádostí o dotaci z programu 

Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy dne 7. března 2022. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 34/3 

Rada města doporučila ZM schválit pojmenování letiště v Klatovech na „Letiště Josefa Hubáčka“. 
         Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 35/3 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 1/22 z 25.01.2022 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , , 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. 709 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s , , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

 

k bodu 4. 3.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 
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k bodu 4. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s . , , na dobu neurčitou, pod  
  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 12, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s , , na dobu  
  určitou 3 měsíců. 
          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 36/3 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci pro rok 

2022 ve znění Přílohy.  
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 37/3 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu do výše 250 tis. Kč 
z důvodu rekonstrukce technologie chladicího zařízení chladírny krematoria. 

 Zodpovídá: p. P. P. Pošefka 

 

Bod č. 38/3 
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 č. 006/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení v rámci akce „Brány památek dokořán“ - poř. č. 29. 
 

Smlouva o zajištění koncertního vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Agenturou CAMERATA, s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
Martinou Strakovou (agentura). 

Předmět smlouvy: vystoupení Štefana Margity, Michala Kindla a Ireny Morisákové v rámci Barokní 
noci - poř. č. 30.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství a o pronájmu věcí movitých uzavřená dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Klatovským spolkem vinařů, z.s., zastoupeným předsedou Ing. 
Jiřím Zavřelem (uživatel). 
Předmět smlouvy: pronájem pozemku p. č. 546 k. ú. Klatovy - poř. č. 31.  
 

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 ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou Neblechovou 
(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – KT _1107, KT_1078 – VN, NN, ROI I. etapa“ - poř. č. 32.  
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet s.r.o. zastoupenou společností GasNet 
Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou. 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Za Tratí - I. et., číslo stavby 7700101770“ - poř. č. 33. 
 

 



5 

 

 

Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář, s.r.o., zastoupenou Ing. Zbyňkem Červeným 
(dárce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3179/243, 3179/244,3179ú245,3179/246, 3179/248, 3179/249, 
3179/250,3179/253, 3179/255, 3179/256, 3179/260, k. ú. Klatovy - poř. č. 34. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
jednající na účet podfondu DEKINVEST, podfond Alfa, zastoupenou Ing. Petrem Hořejším (dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3557/6, 3557/48 k. ú. Klatovy - poř. č. 35. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3405/5 k. ú. Klatovy - poř. č. 36. 
 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOBSO1_4121902170 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou 
Radoslavem Novým (provozovatel distribuční soustavy).  
Předmět smlouvy: stavba v lokalitě „Chaloupky, par. č. 2601/1, k. ú. Klatovy - poř. č. 37. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 2017/2 k. ú. Klatovy - poř. č. 38. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek p. č. 2017/2 k. ú. Klatovy - poř. č. 39. 
 

Smlouva darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář, s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Zbyňkem Červeným (stavebník a dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3179/243, 3179/261, 3179/260, 3179/255, 3179/259, 3179/253, 3179/254, 

3179/258, 3179/257, 3179/256, 3179/252, 3179/250, 3179/251, 3179/245, 3179/248, 3179/247, 

3179/246, 3179/244 k. ú. Klatovy - poř. č. 40. 
 

 

Bod č. 39/3 

Rada města schválila Českému svazu ochránců přírody, Záchranné stanici živočichů Spálené 
Poříčí mimořádnou dotaci ve výši 20.000 Kč na záchranu divokých zvířat. 
        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 40/3 

Rada města schválila Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z.s. poskytnutí 
mimořádné dotace ve výši 12.500 Kč na zajištění akce „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce 
okresu za rok 2021“. 
        Zodpovídá: pí J. Zedlová 
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Bod č. 41/3 

Rada města schválila Renátě Kučerové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 24.000 Kč na 
realizaci projektu designové lavičky.  

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 42/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

         Ing. Václav Chroust   
                  místostarosta   
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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 43/4 

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

Bod č. 44/4 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej deseti garáží v bytovém domě čp. 132/V v Hálkově 
ulici na stp. č. 4311 v k. ú. Klatovy o výměře á 15,6 m2: č.132/21 , č. 132/22 

, č. 132/24 , č. 132/25 do SJM  a  
, č. 132/26 do SJM .  a , č.132/27  

, č. 132/28 do SJM  a , 132/29 do SJM  
 a , č. 132/31 do SJM  a , č. 132/32 

do SJM  a , všichni bytem . , p. 
Klatovy, za cenu 281.000,00 Kč za každou jednotlivou garáž (DPH nebude účtováno).  

 

2. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v obecních pp. č. 969/24, 969/26, 

4003/4, 3522/3, 4004/1, 3505/3, 1335/20, 4001/3, 4001/1, 961/5, 4002/2, 4002/3, 961/4, 968/59 

a 954/20 v k. ú. Klatovy v období od 01.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení kabelu NN a 
VN za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

3. 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 obecních pp.č. 1335/13, 1335/20, 
4001/1, 4001/2, 4001/3 a 4001/4 v k. ú. Klatovy v období od 14.03.2022 do 31.03.2022, pro 

účely uložení optického kabelu za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
úpravě povrchu po výkopu. 

 

4. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v platném 
znění a nesouhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na obecní pp. č. 
462/1 v k. ú. Klatovy pro účely uložení vodovodní a plynové přípojky. 

 

5.  Rada města neschválila prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
oprávněného Vantage Towers s. r. o. pro akci „Základová stanice spol. Vodafone Czech 
Republic a. s. na pp. č. 3044/1“ do 30.06.2022. 

 

6. Rada města vzala na vědomí návrh na majetkoprávní vypořádání stavu užívání obecních pozemků - 
předzahrádek a vjezdů k atriovým domům na Domažlickém předměstí a přijala tyto závěry: 
a)   doporučila ZM schválit prodej pozemku žadatelům za cenu obvyklou ve výši 800,00 Kč/m2, 

b)   s majiteli rohových atriových domů jednat o koupi celého pozemku,  
c) schválila výpůjčky pozemku žadatelům na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

7. Rada města souhlasila s upraveným konceptem řešení stavby Terminálu veřejné dopravy 
v Klatovech ze dne 01.02.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. února 2022 
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Bod č. 45/4 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 363/IV, 
Klatovy“ formou zveřejnění ve Věstníku VZ, na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách města Klatovy. 

 

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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace 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        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Luděk Černík    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 46/4 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Územní studie: ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod 

Mlékárnou“, otevřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – architektonický ateliér PROJEKTOR 
s.r.o., Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6, IČ: 05021464 a Loca Plan s.r.o., Jeremenkova 
763/88, 140 00 Praha 4, IČ: 05594189. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 648.000,00 Kč bez 
DPH, 784.080,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 47/4 

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze SFDI v rámci vyhlášené výzvy „opatření ke 
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022“ na akci „Výstavba světelného 
signalizačního zařízení I/22 – Mánesova – Podhůrecká v Klatovech“ a uložila ORM zajistit podání 
žádosti v termínu do 11.02.2022.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 48/4 

Rada města se seznámila s doplňujícími informacemi a novými skutečnostmi ve věci prodeje 
pozemků v průmyslové zóně Pod Borem a doporučila ZM: 
a)  trvat na svém rozhodnutí z 21.09.2021 (prodej elektronickou aukcí) s tím, že bude  prodáván 

celý pozemek jako celek, bez rozdělení, 
nebo 

b)  revokovat rozhodnutí z 21.09.2021 a schválit prodej stavebních pozemků č. 4178, 4179, 4180, 

4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 v k. ú. Klatovy společnosti Accolade CZ 

XXI, s. r. o. za cenu smluvní ve výši 700,00 Kč/m2 bez DPH a uložila právničce městaa ORM 

připravit ke schválení kupní smlouvu s podmínkami. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
  pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 49/4 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“ 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                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš 

 Mg. Václav Prais     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 03/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 50/4 

Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2022. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
              p. Ing. M. Vlček 
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Bod č. 51/4 

Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2022. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
              p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 52/4 

Rada města souhlasila s navrženým technickým zhodnocením vodohospodářské infrastruktury  
a schválila dohodu o spolupráci při jeho realizaci. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

     pí Ing. D. Pleskotová  
    pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 53/4 
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 ve výši 55.760 Kč pro 

Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ul., Klatovy, 
pro období od 01.07.2021 do 30.11.2021 z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
Bod č. 54/4 

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 ve výši 195.000 Kč pro 
Oblastní charitu Klatovy na úhradu provozních nákladů střediska Charitní pečovatelské služby z 
rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
          Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 55/4 

Rada města neschválila poskytnutí dotace organizaci Alka o.p.s, Podbrdská 269, Příbram. 

         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 56/4 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 31.01.2022 a přijala 

tyto závěry: 
mimořádné dotace: 
l.  Milan Janoušek - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000 Kč na úhradu 

mezinárodních turnajů Lukáše Janouška v r. 2022, 

2. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“, 

doplnit žádost o specifikaci nákladů,  
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – „Okresní soutěž mladých zdravotníků“, 

doplnit žádost o specifikaci nákladů, 
4. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 40.000 Kč na činnost Úřadu Oblastního spolku ČČK pro rok 2022, 
5. Sbor dobrovolných hasičů Tajanov – pořádání akcí  - poskytnutí dotace neschválila,  
6. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné 

dotace ve výši 5.000 Kč na vědomostní soutěž „Mladý zahrádkář“,  
7. Triatlon klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč  na přespolní 

běh „Husínský kros“, 
8. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy – schválila poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na nákup medailí, diplomů, úhradu nájmu za sportovní 
haly a stadiony, 

9. Galerie Klatovy/Klenová – „Sochy v ulicích města Klatovy“ – doložit celkové náklady projektu,   
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10. Klub Křišťál – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 16.000 Kč na činnost klubu, 
11. Tomáš Gőrner – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2.000 Kč na nákup pohárů pro 

celoroční soutěže běhů mimo dráhu. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy.  
           Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 57/4 

Rada města rozhodla o nezvýšení nájemného z nebytových prostor o procentuální část, vyjadřující 
míru inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2021. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 58/4 

Rada města schválila: 
a)  podání výpovědi z nájmu garáže č. 3 na adrese Klatovy, Hálkova 132/IV, p.  

k 31.05.2022, 

b)  podání výpovědi z nájmu garáže č. 10 na adrese Klatovy, Hálkova 132/IV, p.  
 k 31.05.2022, 

c)  podání výpovědi z nájmu garáže č. 14 na adrese Klatovy, Hálkova 132/IV, . 
,  k 31.08.2022. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 59/4 

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na odkup technického zhodnocení objektu Klatovy 

čp. 155/I od Drůbežářského závodu Klatovy a.s., IČ 45359989 za cenu 1.680.000 Kč bez DPH, dle 

podmínek plynoucích z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 04.01.2018. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 60/4 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu 

a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022“ ve výši maximálně 30 tisíc Kč, 
případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona 

č. 250/2000 Sb. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 61/4 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro 

rok 2022“ ve výši maximálně 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 62/4 
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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel)  
a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor Točník čp. 74 – poř. č. 41. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s., zastoupenou Jaroslavem Černým 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba RVDSL 1716_C_P_KLTV2239-KLTV1HR_MET – poř. č. 42. 
 

Smlouva č. 9900114499_1/BVB o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, zastoupenou 
Ondřejem Zůbkem a Ing. Jitkou Novákovou (budoucí oprávněný) a . , 

,  (investor). 

Předmět smlouvy: akce „Klatovy, STL plynovod a přípojka, 1 RD, p. č. 3121/6 č. stavby 9900114499“ 

 – poř. č. 43. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,  zastoupenou 
společností GasNet Služby, s.r.o., Brno,  zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Domažlické předměstí, III. etapa, číslo stavby 
7700101291“ – poř. č. 44. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 1/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a .  

, ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: předměty na výstavu „Podobnost nikoliv náhodná“ – poř. č. 45. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 29.03.2018 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností euroAWK s.r.o., Chodov, zastoupenou  
Bc. Kateřinou Sekytovou, MSc. (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: změna čl. IV „smlouvy“ – poř. č. 46. 
 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z 10.04. 2018 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností ARBO, spol. s r.o. Klatovy,  zastoupenou 

jednatelem Ing. Václavem Jarošíkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II, bod 2. 3. „Smlouvy“ – poř. č. 47. 
 

Bod č. 63/4 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 22.02.2022. 
 

 

Bod č. 64/4 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   

               starosta města                                          místostarosta   
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října 
 
 

 
 
 
Bod č. 65/5 
1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2022. 
2. 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  
spolku Trenéři ve škole, z.s. na projekt Trenéři ve škole ve výši 100.000 Kč z Fondu dotací  
pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 66/5 
1. Rada města doporučila ZM schválit financování akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ 

Klatovy, Tolstého 765“ s celkovými předpokládanými náklady 7.248.212,59 Kč vč. DPH 
z dotačního titulu Národní sportovní agentury. 

2. Rada města doporučila ZM schválit financování akce „Rekonstrukce sportovního areálu 
Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“, s celkovými 
předpokládanými náklady 3.513.998,59 Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní sportovní 
agentury.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 67/5 
Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru  
z 21.02.2022.  
 
 
Bod č. 68/5 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila text předložené uzavřené smlouvy: 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(dárce) a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy, zastoupenou ředitelkou střediska, Mgr. Lucií 
Petříčkovou (obdarovaný). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek z výtěžku Klatovského klášterního bazaru – poř. č.  48.  
 
 
 
 
 
        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   
               starosta města                                          místostarosta   
  
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
     místostarosta 

USNESENÍ č. 5 
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 22. února 2022 
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října 

 

 

 

 

Bod č. 69/6 

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

Bod č. 70/6 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 347/17 o výměře 4 m2 za cenu 231,00 

Kč/m2 celkem 924,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. Točník u Klatov do 
vlastnictví , , . 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemků pp. č. 2377/2 – trvalý travní porost o 
výměře 1 610 m2 a pp. č. 2399/2 – orná půda o výměře 39 m2, celkem 1 649 m2 v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví  za obecní pozemek 
pp. č. 2594/14 – ostatní plocha o výměře 1 657 m2 v k. ú. Klatovy, bez finančního plnění. 

 

3. Rada města neschválila pacht části obecní pp. č. 102/19 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Tajanov  
  u Tupadel  za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok,   

celkem 70,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků pp. č. 3423/1 a části pp. č. 3409/9 vše v k. ú. 
Klatovy o výměře cca 278 m2 pro  na dobu 
neurčitou, za údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu obecních pozemků pp. č. 3179/19 v k. ú. Klatovy, pp. č. 720/1, 
720/14 a 756/1 v k. ú. Luby a pp. č. 32/29 a 32/11 v k. ú. Sobětice u Klatov od 10.03.2022 do 
doby dokončení východního obchvatu Klatov Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha za cenu 10 Kč/m2/rok. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
fóliovníku a dvou skladů vč. připojení na obecní komunikaci na pp. č. 4217/16 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace. 

 

7. Rada města souhlasila s umístěním dřevěného přístřešku na pp. č. 4028/8 v k. ú. Klatovy pro 
nájemce - Pošumavský Aeroklub Klatovy, Letiště Chaloupky 573, 339 01 Klatovy, dle návrhu 
žadatele. 

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Štěpánovice KT, parc. č. 754/3 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 716  

 v k. ú. Štěpánovice u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Luby 279 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 1208/1 v k. ú. 
Luby, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
vodovodní přípojky v 5. cestě v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou v obecní pp. č. 1395/42 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace. 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. března 2022 
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11. a) Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
 – služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. o 5 let pro akci „Klatovy, Pod Vrškem 
 259, Město - kabel VN", stavba č. IV-12-0011708, tj. do 14.02.2027.  

 b) Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
 – služebnosti pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. o 3 roky pro akce:  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 410 - VN", stavba č. EP-12-0002627, tj. do 22.05.2025  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 405 - VN", stavba č. EP-12-0002623, tj. do 31.07.2025  

  "Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 417 - VN", stavba č. EP-12-0002625, tj. do 31.07.2025. 

 

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 obecních pp. č. 217, 3952, 

4159/9, 4159/10, 4159/11, 230/1 a 3556 v k. ú. Klatovy pro účely uložení optického kabelu,  
 s podmínkami HO. 
 

13. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  
 v platném znění a souhlasila se změnou způsobu provedení z protlaků na překopy provedením 

výkopových prací na obecních pp. č. 217, 4159/9, 4159/10, 4159/11, 3556 a 230/1 v k. ú. 
Klatovy pro účely uložení optického kabelu s podmínkami HO. 

 

14. 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 obecních pp. č. 2024/1, 

2025/29, 2025/4, 2025/32, 2025/9, 2025/11, 2025/12, 2025/15, 2025/5, 2044/1, 227 a stp. č. 
1594 v k. ú. Klatovy v období od 14.03.2022 do 01.04.2022, pro účely uložení plynovodu a plyn. 
přípojek za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, 
dle podmínek HO. 

 

15. 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. 4003/1 v k. ú. 

Klatovy v období od 14.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení svislé izolace u RD za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, dle 
podmínek HO. 

 

16. 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. 1972/6 v k. ú. 

Klatovy v období od 14.03.2022 do 14.04.2022, pro účely uložení plynovodní přípojky dle 
podmínek HO. 

 

17. 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 obecních pp. č. 812/3 a 101/2  
 v k. ú. Luby v období od 15.03.2022 do 15.04.2022, pro účely uložení vodovodní přípojky, 2 ks 

kanalizačních přípojek a plynovodu včetně 2 kusů přípojek za vhodných klimatických podmínek, 
které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, dle podmínek HO. 

 

18. 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. 449/7 v k. ú. 

Štěpánovice u Klatov v období od 14.03.2022 do 14.04.2022, pro účely uložení plynovodní 
přípojky za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu, 
dle podmínek HO. 
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19. Rada města neschválila podání přihlášky města do aukce na prodej pp. č. 429/18 a 992  
 o celkové výměře 10.022 m2 v k. ú. Luby, administrované MOL Česká republika, s. r. o., 
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 71/6 

Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci stavebního pozemku na pp. č. 4178, 4179, 
4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 41 024 m2 s podmínkami prodeje a 

uložila ORM zadministrovat aukci do 21.03.2022. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 72/6 

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 „Dětské hřiště – Zahradní ulice, 
Klatovy“ 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. 

 

2. 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 

 Pavel Strolený 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 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 v předpokládaném termínu 04/2022 zprávu hodnotící 
 komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 73/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na 

úřední desce a internetových stránkách + odeslání výzvy zájemcům 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).  
 

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:  
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž  
 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  
 Mgr. Jaromír Veselý  
 Ing. Daniela Pleskotová  
 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík  

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 74/6 

Rada města vzala na vědomí aktuální informace ohledně rozpracovanosti projektu „Expozice – 

refektář čp. 59/I“. 
 

Bod č. 75/6 

1. Rada města rozhodla o výjimce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Směrnice 
města Klatovy na akci „Dodávka elektro-části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, 
Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou ESIO s.r.o. za cenu 388.700,00 Kč bez DPH, 

470.327,00 vč. DPH.  
 

2.  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 76/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akce:  

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, taburety“  
 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, dílny“  
 

2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, 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) k veřejným zakázkám.  
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4.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných elektronicky a 
zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla Hilscher.  

 Dále Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení:  
 Ing. Václav Chroust, Ing. Daniela Pleskotová, Bc. Pavla Hilscher  
 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 28.03.2022 jejího zasedání v 

kanceláři vedoucí ORM.  
 

5.   Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:  
  Ing. Václav Chroust  
  Ing. Martin Kříž  
  Petr Fiala  

  Bc. Pavel Strolený  
  Mgr. Jaromír Veselý  
  Ing. Daniela Pleskotová  

  Mgr. Radka Šustrová  
  Luděk Černík  
  Bc. Jarmila Poupová  
 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2022 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejných zakázek. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 77/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Oprava 

požární nádrže - Tupadly“ a na akci „Oprava požární nádrže – Vícenice“ formou  písemné výzvy 
vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým je 
ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění. 

 

3.  Rada města schválila texty výzev 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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 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. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2022 zprávy hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 78/6 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., uzavřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 

internetových stránkách. 
 

3.  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. 

 

4.  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        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý           

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš  

 Petr Šobr         

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 79/6 

1.  Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení LS stavby s.r.o. ze zadávacího 
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené 
podlimitní řízení na akci „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“. 

 

2.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
mimo podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovodní 
přivaděč Točník – Otín“. Důvodem zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení zůstal jediný 
účastník (§ 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ) a rovněž skutečnost, že kvalifikační podmínky 
v zadávacích podmínkách byly nastaveny jako nepřiměřené (§ 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 
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3.  Rada města uložila ORM připravit vyhlášení nového zadávacího řízení s upravenými 
podmínkami. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 80/6 

1. Rada města rozhodla o realizaci akce „Rekonstrukce střechy kulturního domu Točník“, ve variantě 
1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou. 

 

2. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – , . .  
, ,  z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního 
domu Točník“, varianta 1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou, otevřená výzva, 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

3. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu 

Točník“, varianta 1 – ocelová střešní krytina s povrchovou úpravou, otevřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení - STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 
344 01 Domažlice, IČ 26352516. 
 

4. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu varianta 1 – 

2.156.038,00 Kč bez DPH, 2.608.806,00 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D Pleskotová 

 

Bod č. 81/6 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Pumptrack Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36,  

339 01 Mochtín, IČ: 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.687.000,00 Kč bez 
DPH, 3.251.270,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 82/6 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 
2022 na akci ,,Klatovy  – Čínov, kanalizace 1. část‘‘ a uložila ORM podat žádost v termínu do 
31.03.2022. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akce: „JSDHO Klatovy“, „JSDHO Luby“, ,,JSHDO 
Dehtín‘‘, ,,JSHDO Habartice‘‘, ,,JSHDO Sobětice‘‘, ,,JSHDO Střeziměř‘‘, ,,JSHDO 
Štěpánovice‘‘, ,,JSHDO Tajanov‘‘, ,,JSHDO Točník‘‘, ,,JSHDO Tupadly‘‘ a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 31.03.2022. 
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3. Rada města rozhodla o podáni žádosti z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a 
specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022 na akci „Pumptrek 
Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 01.04.2022. 

 

4. Rada města rozhodla o podání žádosti do programu Podpora obcí Plzeňského kraje při 
zajišťování bezpečnosti 2022 na akci „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ a uložila 
ORM podat žádost v termínu do 03.04.2022. 

 

5. Rada města rozhodla o podání žádosti do programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci ,,Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro 
JSDHO Klatovy‘‘ a uložila ORM podat žádost v termínu do 31.03.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 83/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 07.02.2022. 

 

Bod č. 84/6 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější   
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení VAK SERVIS s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 26375869. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 13.177.979,43 Kč bez 
DPH, 15.945.355,11 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 85/6 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci „Most KT 
08 u hlavní pošty v Klatovech“. 
  Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 86/6 

Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 

Praha ve výši 30.000 Kč na zajištění služeb dluhové poradny v Klatovech v r. 2022 z kapitoly 8. 

OSVZ a schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.   
         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 87/6 

Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč na transparentní 
účet organizace Člověk v tísni o.p.s. „SOS Ukrajina“, č. ú. 0093209320/0300. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 88/6 

Rada města doporučila ZM schválit ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 27.01.2010 mezi 
městem Klatovy a městem Polevskoj (Ruská federace). 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 89/6 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport a přijala tyto závěry: 
1. DIAMOND DANCE Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 12.000 Kč     

na autobusovou dopravu na taneční soutěž, 
2. BIKE CLUB Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na pořádání 

závodu horských kol,  
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3. Svaz zdravotně postižených Šumava (Základní organizace vnitřně postižených), schválila 
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000 Kč na dopravu na divadelní představení, 

4. Iveta Kadlecová, předložit specifikaci rozpočtu na 5. ročník soutěže Strongman, 

5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 10.000 Kč na „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“, 

6. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 15.000 Kč na „Okresní soutěž mladých zdravotníků“, 

7. Spolek Klatovanů v Praze, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na 
činnost spolku a na údržbu hrobu V. M. Krameria v Praze, 

8. Město Hartmanice, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč na rekonstrukci 
pomníku 90. pěší divize na Zhůří, 

9. Zdravotní klaun, o.p.s. Praha 9 – Vysočany, schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
10.000 Kč na financování programů organizace v krajské nemocnici.   

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít s nimi 

veřejnoprávní smlouvu. 
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 90/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 na adrese Klatovy, Plánická 125/V  
s pí  na dobu neurčitou.  
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 91/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Cibulkova 809/III, 
s pí  ukrajinské národnosti, na dobu určitou 3 měsíců. 
Výše nájemného činí 5.132 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.830 Kč/měs. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 92/6 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekty (bývalý sklad kyslíku) 
bez č.p. na parcele č. 1308/2 v k.ú. Klatovy za nájemné ve výši 1.233 Kč/měs. a na objekt (bývalý 

diesel agregát) bez č.p. na parcele č. 1308/2 v k.ú. Klatovy za nájemné 840 Kč/měs. s p.  

   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 93/6 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v maximální výši 
200 tis. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky pro velký bazén v KPA. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 94/6 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy čerpání 
investičního fondu ve výši 80.320 Kč bez DPH, 97.187,20 Kč vč. DPH na nákup myčky na nádobí 
s příslušenstvím. 
         Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 95/6 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 

školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách pro školní rok 2022/2023. 
  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 96/6 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden a únor 2022. 
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Bod č. 97/6 
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 výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 1/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem 
(půjčitel).  
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu v pavilonu skla PASK – poř. č. 49. 
 

Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a obcí Poleň, zastoupenou starostou obce  

Ing. Radkem Lidinským (obec). 
Předmět smlouvy: odběr odpadu pro občany obce – poř. č. 50. 
 

Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a ZŠ Čapkova ul. 126, 
Klatovy, zastoupenou ředitelkou PaedDr. Mgr. Danou Martinkovou, Ph.D. (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 51.  
 

Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient)  
a Komerční bankou, a.s. Praha, zastoupenou bankovním poradcem Ivanem Valentou (banka). 
Předmět dodatku: změna čl. 2.1. „Dohody“ – poř. č. 52.  
 

Smlouva č. 015/22 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou Mladá Boleslav, zastoupenou 
Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci „Městských slavností“ – poř. č. 53. 
 

Smlouva o provedení hudbní produkce č. 20220910 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou Milana Broučka, zastoupenou 
Vojtěchem Masnicou (umělec). 
Předmět smlouvy:  vystoupení cimbálové muziky v rámci EHD – poř. č. 54. 
 

Smlouva o spolupráci při realizaci moderace Jana Čenského mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a nova Art, uměleckou a reklamní agenturou, 
zastoupenou jednatelkou společnosti Radoslavou Froňkovou (zástupce). 
Předmět smlouvy: moderování v rámci EHD – poř. č. 55. 
 

Smlouva č. 014/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ATRIBUT – středočeskou uměleckou agenturou, 
zastoupenou Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 

Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci „AVON pochodu“ – poř. č. 56. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-0007909/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 

společností JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Procházkova, Rozvoj – kNN“ – poř. č. 57. 
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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 ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupená společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupená jednatelem Bedřichem Toušem 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, U Čedíku, prc. Č. 2322ú7 – NN“ č. IV-12-0018704/1/VB – poř.  
č. 58. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

0018544/VB/01 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností SUPTel a.s., zastoupenou 
Tomášem Novákem (budoucí oprávněná) – poř. č. 59. 
 

Smlouva o spořícím účtu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, zastoupenou bankéřem pro veřejný a neziskový 
sektor Ing. Janou Rosenthalerovou (banka). 

Předmět smlouvy: vložení volných finančních prostředků – poř. č. 60. 
 

Smlouva o vkladovém účtu bez obnovování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, zastoupenou bankéřem pro 
veřejný a neziskový sektor Ing. Janou Rosenthalerovou (banka). 
Předmět smlouvy: vložení volných finančních prostředků – poř. č. 61. 
 

Smlouva č. ORM/3/2022/Kl o předání dat  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a architektonickým ateliérem PROJEKTOR s.r.o., zastoupeným 
jednatelem Ing. arch. Václavem Matějkou (žadatel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování ÚS.7a – poř. č. 62. 
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Měcholupská zemědělská a.s. Předslav, 
zastoupenou místopředsedou představenstva Ing. Lubošem Šilhavým (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I. a příloha č. 1 „smlouvy“ – poř. č. 63. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností ELEKTRO KT GROUP s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Petrem 

Říhou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 2064/2, 2064/3,2064/6,2080/5, 2064/4, 2064/5, 2064/7, 2064/12, stp. č.  
4093, 4094, vč. staveb na pozemcích (šatny, sociální zařízení, minitělocvična, sklad) – poř. č. 64. 
 

Dodatek č. l ke smlouvě č. 1200300115 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Státním 
fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem (fond). 
Předmět dodatku: změna čl. II bod 7, čl. IV bod l písm l), čl. IV bodu 1 písm. m) „smlouvy“ – poř.  
č. 65. 
 

Dodatek č. l 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. 5.2.1., 6.4.3. „smlouvy“ – poř. č. 66. 
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Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem a Jiřím Palečkem 
(vlastník PZ). 
Předmět smlouvy: stavba „Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice“ – poř. č. 67.  
 

 

Bod č. 98/6 

Rada města vzala na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa - funkce ředitele příspěvkové 
organizace Technických služeb města Klatov, ze strany p. Petera Pošefky ke dni 08.07.2022. 

Rada města uložila vypsat na pozici ředitele TSMK výběrové řízení.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 99/6 

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. 100/6 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   

               starosta města                                          místostarosta   

  

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 
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října 

 

 

 

 

Bod č. 101/7 

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

Bod č. 102/7 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 97/14 o výměře cca 113 m2 a části pp. č. 97/16  
 o výměře cca 20 m2 za cenu smluvní 250,00 Kč/m2, celkem cca 33.250,00 Kč bez DPH (DPH nebude 
účtováno) v k. ú. Klatovy do vlastnictví , ,   

 

2. Rada města doporučila ZM schválit směnu částí obecních pp. č. 1309/30 a 1309/31 (cca 283 m2) 

v k. ú. Klatovy za soukromý pp. č.1309/39 (496 m2) ve vlastnictví spolku Atletika Klatovy, z. s., 
Nerudova 947, Klatovy, bez finančního doplatku. 

 

3. Rada města rozhodla o výmazu práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti svádění 
odpadních vod na pp. č. 20/1 v k. ú. Klatovy, zřízeného mezi městem Klatovy jako oprávněným 
z věcného břemene a . , ,  jako povinným z 
věcného břemene. 

 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 84/9 v k. ú. Točník u Klatov o výměře cca 5 
m2 pro , ,  za účelem vybudování vjezdu na sousední 
pp. č. 240/1 v k. ú. Točník u Klatov na dobu neurčitou za prováděnou údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecních pp. č. 84/12, 84/8 a 246/2 v k. ú. Točník u Klatov 

o celkové výměře cca 5 m2 pro , ,  za 

účelem vybudování vjezdu na sousední pp. č. 246/1 v k. ú. Točník u Klatov, na dobu neurčitou, 
za prováděnou údržbu. 

 

6. Rada města rozhodla o pachtu částí obecních pp. č. 160/17 a 160/15 o celkové výměře 126 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 44,10 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

7. Rada města neschválila pronájem částí pozemků pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy, PZ 
Chaloupky o výměře 40.000 m2 za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok, celkem 400.000,00 Kč/rok 
na dobu 30 let nájemci ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. pro umístění FVE.  

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kaple na obecním pozemku pp. č. 704 v k. ú. Kydliny, dle předložené dokumentace. 

 

9. a) Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ  
  p. , , .  na pp. č. 165/3 a 198/8 – parkoviště před 
 bytovým domem čp. 636 v ulici Úzká v k. ú. Klatovy od 01.04.2022 na dobu 2 let s možností 
 prodloužení.  

 b) Rada města uložila HO zpracovat přehled o vyhrazených stáních pro ZTP, pravidel pro jejich 

 povolování a informací o kontrole trvání účelu povolení. 
 

 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. března 2022 
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
bezbariérových přístupů k BD čp. 490, 491 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
bezbariérových přístupů k BD čp. 496,497 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, 

s podmínkami HO, 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. 1410/32 v 

k. ú. Klatovy s podmínkami HO.  
 

12. a) Rada města neschválila uložení dešťové kanalizace v obecním pozemku pp. č. 706/1 v k. ú. 
 Točník u Klatov, dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů a nesouhlasila s 

 provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 706/1 v k. ú. Točník u Klatov 
 za účelem uložení přípojky dešťové kanalizace. 

 

13. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
vodovodní přípojky protlakem v obecním pozemku pp. č. 3070/1 v k. ú. Klatovy, dle předložené 
dokumentace, s podmínkami OŽP.  

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
prodloužení kanalizačního řadu a na uložení kolmé kanalizační přípojky do pozemku města pp. 
č. 428/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel pro stavbu RD , , . .      

 Rada města rozhodla o přijetí daru prodlouženého kanalizačního řadu v délce cca 26 m na pp. č. 428/1 v k. 

ú. Drslavice u Tupadel do majetku města od , , .  

 

15.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu a s 
uložením dvou plynových přípojek v obecním pp. č. 4002/1 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Tupadly, KT, parc. č. 82/13 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 82/12 a 
82/19 vše v k. ú. Tupadly u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Kosmáčov KT, parc. č. 100/2 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 267/1 v 
k. ú. Kosmáčov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

18. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kabelové přípojky NN pro 4 garáže a s uložením kabelu v obecním pp. č. 2505/2 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

          

19. Rada města doporučila ZM schválit prodej stavebních pozemků č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 
4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 v k. ú. Klatovy vydražiteli z aukce, společnosti 
Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, za cenu smluvní ve výši 805,00 Kč/m2 bez DPH (DPH 

bude účtováno), celkem 33.024.320,00 Kč bez DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 103/7 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akce  

 „Dodávka expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“  

 „Dodávka projekční části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“ 

 formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách města. 
 

2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým je 

ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění a kvality. 

 

3.  Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) k veřejným zakázkám. 
     

4. Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných elektronicky  
a zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla 
Hilscher. 

 

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

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Ing. Jiřina Adámková 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2022 zprávy hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 104/7 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci „Lávka  
KT 26 v Domažlické ulici“. 
          Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 105/7 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 na akci ,,MK KT - 026 vtoková strana, Domažlická ulice, 
Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 19.04.2022. 

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti 2022 na akci: „Rozšíření městského kamerového systému Klatovy“ a uložila ORM 
podat žádost v termínu do 03.04.2022. 
         Zodpovídá: pí Ing. D Pleskotová 

 

Bod č. 106/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 07.03.2022. 
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Bod č. 107/7 

1. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat závěrečný 
účet města za rok 2021 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady města a 
finančního výboru ZM a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem.  

 

2. Rada města doporučila ZM  vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města. 
    Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
Bod č. 108/7 

1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 

 organizací města za rok 2021 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
 tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 
 

2. Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2021 v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2021.  

    Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 109/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2022.  
 

2. 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 z Fondu dotací 
následující dotace:  
a) OCR Athletes, z. s. na projekt „Mistr překážek, OCR Stadion & 424“ ve výši 150.000 Kč,   

b) Galerie Klenová, p. o. na projekt „Sochy v ulicích 2022“ ve výši 200.000 Kč, 

c) BK Klatovy na pořádání 9. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Easter 
 Cup Klatovy 2022 ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 

3. Rada města schválila Kolegiu pro duchovní hudbu, z. s. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na 

Evropský festival duchovní hudby Šumava. 

 

4. 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 Folklornímu 
spolku Šumava Klatovy na pořádání XXVII. Mezinárodního folklorního festivalu 2022 ve výši 
170.000 Kč ze Zlatého fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

           pí J. Zedlová 

           pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 110/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru a finanční komise z 15.03.2022. 

 

Bod č. 111/7 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci  

„MK Lubská ulice stavební úpravy“. 
          Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 112/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

ze 14.03.2022. 
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Bod č. 113/7 

1. Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na 

území města Klatovy pro rok 2022“ dle předloženého návrhu komise.  

 

2. Rada města schválila Svazu zdravotně postižených – Šumava poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 50.000 Kč na kulturní a vzdělávací činnost a na ozdravné akce.  

 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 114/7 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze 07.03.2022. 

 

Bod č. 115/7 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z komise Zdravého města a MA21 Klatovy. 
2. Rada města schválila Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 

2021. 

3. Rada města schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech pro 

rok 2022. 

         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 116/7 

Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace MK ČR z programu regenerace a její rozdělení 
takto: 

a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken II. etapa, 
b) 100 tis. Kč na akci kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy – instalace ochranného systému. 

  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 117/7 

Rada města vzala na vědomí zprávu – prezentaci ve věci „odpadu“ za r. 2016 – 2021.  

 

Bod č. 118/7 

Rada města pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra zastupováním města Klatovy při 
ustavujících jednáních nově vznikající destinace Srdce Šumavy, z.s.  
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 119/7 

Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň na 
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 
Klatovy pro rok 2022 ve výši 130.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru SVZ a současně schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 

              Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 120/7 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 121/7 

1. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve 
výši 49/100 na st.p.č. 4303 v k.ú. Klatovy, oprávněným k výkonu zákonného předkupního práva 
je podílový spoluvlastník domu čp. 125 v Klatovech V, kterým je Stavební a nájemní družstvo 
Klatovy, který je na převáděném pozemku stavebně situován za cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku ve výši 858.436 Kč. 
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2. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr 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 v Klatovech 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. Uzavření dohody o narovnání 
se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy, na základě které budou narovnány vztahy ze 

smlouvy o sdružení ze dne 1. 8. 2001 bez sjednané povinnosti si navzájem cokoliv plnit. 
 

3. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr úplatného převodu (společné právní jednání se 
Stavebním a nájemním družstvem Klatovy) jednotek – bytů, které budou vymezeny v pozemku 

st.p.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125 v Klatovech V, členům družstva, kteří jsou 
současně nájemci bytů, při doplacení ceny pozemku a při započtení dosavadních splátek na 
kupní cenu. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 122/7 

1. Rada města schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemní smlouvy uzavřené se 
společností Wood Mizer CZ s.r.o., IČ 26320932, na nebytové prostory Klatovy, Za Kasárny 
946/IV a to od 01.04.2022. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 601, na adrese Klatovy, Pod Hůrkou 
832/III s pí , nar. , ukrajinské národnosti, na dobu určitou  

3 měsíce. Výše nájemného činí 2.037 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.950 Kč/měs. 
 

3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Koldinova 326 
s pí , nar. , ukrajinské národnosti, na dobu určitou 3 měsíce. 
Výše nájemného činí 2.679 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.200 Kč/měs. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 123/7 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva Hasiči 122/2021 mezi městem Klatovy, (JSDH Klatovy, Luby) zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Nadací AGROFERT Praha (dárce).  
Předmět smlouvy: účelově vázaný peněžní dar – poř. č. 68. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a . ,  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurování soch před kaplí Chaloupka – poř. č.69. 
 

Smlouva o technické pomoci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Silpromo s.r.o. Nepomuk, zastoupenou jednatelem Tomášem 
Kunzendőrferem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: technické poradenství při opravách a rekonstrukcích mostů a s tím spojené 
činnnosti – poř. č. 70. 
 

Smlouva o poskytování služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Pontex, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Martinem 

Havlíkem a technickým zástupcem Ing. Vladislavem Vodičkou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění přístupu do Systému hospodaření s mosty a servisní a uživatelská 
podpora – poř. č. 71. 
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Dohoda o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Společnost 
SKT+PORR: I/22 Klatovy – Domažlická ulice“, vedoucí společník Silnice Klatovy a.s., zastoupena 
ředitelem společností Bc. Pavlem Panuškou a společností PORR a.s., zastoupenou prokuristy 

Ing. Martinem Lukasem a Ing. Petrem Semerádem (zhotovitel) a ČSOB Pojišťovna, a.s. člen 
holdingu ČSOB, zastoupenou account managerem Bc. Kristýnou Maťašovou (pojišťovna/pojistitel).  
Předmět smlouvy: akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ – poř. č. 72. 
 

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Miroslavem Sochorem (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: nákup energií na burze – poř. č. 73. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 02/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a . , ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Upomínky z poutních míst“ – poř. č. 74. 
 

Dodatek ke smlouvě o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, Dispoziční fond mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a Euroregionem Šumava – 

jihozápadní Čechy – Správce Dispozičního fondu, zastoupeným předsedou Ing. Liborem Pickou 
(poskytovatel dotace). 

Předmět dodatku: prodloužení doby realizace projektu Fascinace sklem – Práce ze sklářské školy ve 
Zwieselu – poř. č. 75. 
 

Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a společností Farma Neznašovy, s.r.o. Sobětice 75, Klatovy, zastoupenou 
jednatelem Janem Duchkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I, bod 1.2., čl. V.,  bod 5.1. – poř. č. 76. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8 k.ú. Klatovy – poř. č. 77. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a . , ,  
(nájemce). 
Předmět dohody: pp. č. 647/2 k.ú. Kydliny – poř. č. 78. 
 

Smlouva č. ORM/6/2022/Vi o umožnění přístupu k datům mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a architektonickým ateliérem PROJEKTOR s. r. o. Praha 
a společností Zen systems s. r. o. Praha 1. 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat – poř. č. 79. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností Penny Market s.r.o. Radonice, zastoupenou 
Pavlom Buckem (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV “smlouvy“ – poř. č. 80.  
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Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, se svěřeným majetkem kraje hospodaří 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zastoupena generálním ředitelem 
Ing. Miroslavem Doležalem (SÚSPK). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 81. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností G-PROJECT, s.r.o., zastoupenou jednatelem JUDr. Janem Šmidmayerem 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci „Modernizace základních škol v Klatovech“ – poř.  
č. 82.   
 

Smlouva o výpůjčce prostoru v nemovité věci a věcí movitých mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, zastoupeným ředitelem ÚP Plzeň Mgr. Ing. Ladislavem Novým (půjčitel). 
Předmět smlouvy: l. nadzemní podlaží budovy čp. 180, Klatovy I . poř. č. 83. 
 

Bod č. 124/7 

Rada města schválila program zasedání ZM konané 29.03.2022. 
 

Bod č.  125/7 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy IV přijetí 
účelově určeného finančního daru ve výši 2.170 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu Obědy pro děti.  
          Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 126/7 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. schválila odstoupení 
z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Igora Jakubčíka ke dni 28.02.2022. 
 

Bod č. 127/7 

Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech návrh kronikářského zápisu za 
rok 2020. 

 

Bod č. 128/7 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   

               starosta města                                          místostarosta   

  

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 
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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 129/8 

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

Bod č. 130/8 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí 
rozbor činnosti a hospodaření za rok 2021 a zápis z jednání dozorčí rady společnosti 
z 23.02.2022. 

 

Bod č. 131/8 

Rada města vzala na vědomí rozbor činnosti a hospodaření za rok 2021 společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o. a zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 28.03.2022. 

 

Bod č. 132/8 

Rada města vzala na vědomí rozbory činnosti a hospodaření za rok 2021 společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. a zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 31.03.2022. 

 

Bod č. 133/8 

Rada města revokovala své usnesení přijeté dne 21.03.2022 pod bodem č. 107/7 a  

1. doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb.,  

 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat 
závěrečný účet města za rok 2021 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady 

města a finančního výboru zastupitelstva města a s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to 

bez výhrad,  
2.  doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 
31.12.2021,  

3.  doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2021 v hlavní 
činnosti po zdanění ve výši 97.606.597,18 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let a v činnosti hospodářské (4.022.110,36 Kč) ve výši 3.083.813,59 Kč na analytický účet 
419/802 – Bytový a nebytový fond hospodářská činnost a ve zbývající části (938.296,77 Kč) 
na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 134/8 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 416/15 o výměře cca 30 m2 za cenu 

300,00 Kč/m2, v k. ú. Kvaslice, do vlastnictví , ,  

, tj. celkem cca 9.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej oddělených obecních pozemků pp. č. 2751/38 – o 

výměře 49 m2 z pp. č. 2751/3, pp. č. 3625/17 – o výměře 60 m2, pp. č. 3625/16 – o výměře 
22 m2, pp. č. 3625/15 – o výměře 17 m2, pp. č. 3625/13 – o výměře 19 m2, pp. č. 3625/12 – 

o výměře 60 m2,  pp. č. 3625/11 – o výměře 66 m2, pp. č. 3625/10 – o výměře 65 m2, pp. č. 
3625/9 – o výměře 9 m2, pp. č. 3625/8 – o výměře 3 m2, pp. č. 3625/7 – o výměře 74 m2, pp. 

USNESENÍ č. 8 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 4. dubna 2022  
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č. 3625/5 – o výměře 68 m2, vše z pp. č. 3625 v k. ú. Klatovy spoluvlastníkům sousedních 
pozemků . , , .  a ,  

, .  za cenu smluvní 800,00 Kč/m2, tj. celkem 409.600,00 Kč bez DPH (DPH 

bude účtováno). 

 

3. a) Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku pp. č. 2203/14 (nově dle GP pp. č. 
 2203/22 a 2203/23) o výměře 445 m2 v k. ú. Klatovy od pronajímatele  
 , ,  za roční nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/rok a dále 
 souhlasila s úhradou nájemného v této výši za tři roky zpět od ledna 2021. 

 b) Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku pp. č. 2203/14 o výměře cca 150 m2  

  v k. ú.  Klatovy od pronajímatele , ,  za roční 
 nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/rok a dále souhlasila s úhradou nájemného v této výši za tři 
 roky zpět od ledna 2021. 

 c) Rada města uložila ORM vytipovat pozemky určené ke směně. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 3703 v k. ú. Klatovy o 
výměře cca 150 m2 pro , ,  na dobu 

neurčitou, za údržbu. 
 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu chodníků a parkovacích stání na obecních pp. č. 1410/7, 1386/1, 3537/2, 1410/53 a 
1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

6. 1) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 13/1 v k. ú. Štěpánovice 
 u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
 provozování, údržby a oprav plynovodní přípojky pro akci „Výstavba hasičské zbrojnice 
 Štěpánovice, přeložka plynovodní přípojky“ v rozsahu cca 4 bm plynovodní přípojky. 
2)  Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného 

břemene a souhlasila s cenou 500,00 Kč bez DPH v platné výši za celou trasu. 
 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 217, 3407/8, 235/1, stp. 
č. 2189 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu a přípojky pro akci „Rekonstrukce SCZT – 

varianta 2a-2PK + varianta 0 - Plynová kotelna v HVS - Plynovod a přípojka plynu“ 

v rozsahu cca 71 bm plynovodního řadu a cca 7 bm plynovodní přípojky. 

 

8. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 

prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 146/7 v k. ú. Otín u Točníku ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodní přípojky pro akci „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka (Otín u Točníku čp. 51)“ 

v rozsahu 3,25 bm plynovodní přípojky. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 135/8 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení malého rozsahu na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Oprava požární 
nádrže – Vícenice“. Důvodem zrušení je skutečnost, že zadavatel obdržel pouze 1 relevantní 
nabídku, nicméně výběr dodavatele musí být podložen minimálně 3 relevantními nabídkami. 
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2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci 
„Oprava požární nádrže – Vícenice“ formou  písemné výzvy vybraným dodavatelům k 
podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

3.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým 
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za 
předmět plnění. 

 

4.  Rada města schválila texty výzev k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

5.  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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 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. 
 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2022 zprávy 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 136/8 

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 - 

Tupadly“, uzavřená výzva. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PROJECT PLUS KLATOVY, 

spol. s.r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ 49791788. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.784.330,09 Kč 
bez DPH, 3.369.039,34 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 137/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“. 
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 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 
190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 7.693.004,60 Kč 
bez DPH, 9.308.535,57 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 138/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dětské hřiště – Zahradní ulice, 
Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 
81, 339 01 Klatovy, IČ: 18236651. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a  uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu – 798.016,00 

Kč bez DPH, 965.599,36 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 139/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka vybavení 
k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, taburety“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy Miloslav Stružinský, Nádražní 
149, 339 01 Klatovy, IČ 64864804. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 46.000,00 Kč 
bez DPH, dodavatel není plátcem DPH. 

 

3.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka vybavení 
k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, dílny“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy ENPRAG, s.r.o., K Holyni 

833/42, 154 00 Praha 5, IČ 62743741. 

 

4.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 48.612,00 Kč 
bez DPH, 58.820,52 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 140/8 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 
  Zodpovídá: pí Ing. D.Pleskotová 

 

Bod č. 141/8 

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 „Oprava nádvoří Domova pro 
seniory v Újezdci“ 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 jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust      

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 25.04.2022 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

     

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

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Luděk Černík  

 Bc. Alena Kleinerová    

 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2022 zprávu 
hodnotící  komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 142/8 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 
„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední 
desce a internetových stránkách. 

 



6 

 

 

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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

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

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 143/8 

Rada města schválila aktualizaci Směrnice pro zadávání VZMR města a řízených organizací 
v předloženém znění.  
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 144/8 

Rada města vzala na vědomí informace o instalaci FVE na obecních budovách.  
Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse. 

Termín: RM 19.04.2022  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 145/8 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 21.03.2022 a 

přijala tyto závěry: 

mimořádní dotace: 
1. Josef Fiala, organizace příměstského tábora -  poskytnutí dotace neschválila, 
2. Snipers Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč  na dopravu závodníků na 

MČR  Unie šipkařských organizací družstev, 
3. Pavel Matejčík, schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč na běžecké závody 

„Klatovská desítka“, 

4. Západočeská univerzita v Plzni, schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč  na projekt 

Dětská technická univerzita,  
5. Západočeská univerzita v Plzni, doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši  
 63.000 Kč na projekt Univerzita třetího věku, 
6. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy, grafická úprava a tisk plakátů – poskytnutí 

dotace neschválila,  
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7. Okresní sdružení hasičů Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na 

zabezpečení setkání zasloužilých hasičů, 
8. Vlastimil Lagron, zajištění akce „Pivní slavnosti“, poskytnutí dotace neschválila, 
9. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 10.150 Kč na přehlídku 

dětského divadla Klatovský tajtrlík, 
10. TJ SOKOL Klatovy, oddíl šachu, poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na MČR dětí do  
 8 let, 

11. Karate Klub Klatovy, schválila poskytnut dotace ve výši 6.000 Kč na nájem prostor při 
pořádání Krajské ligy mládeže v karate, 

12. SDH Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na reprezentaci města, 
13. Ing. Martin Skála, schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na opravu cykloareálu.    

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy.  
          Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 146/8 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu 

rozvoje bydlení na území města Klatov 11. kola, nebyla podána žádná žádost.  
 

Bod č. 147/8 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o organizaci klatovské pouti v roce 2022 a uložila 
hospodářskému odboru zajistit její organizaci v termínu od 08.07.2022 do 10.07.2022. 

 

2. Rada města schválila dohodu o užívání veřejného prostranství a spolupráci při pořádání 
klatovské pouti mezi městem Klatovy a p. Vlastimilem Lagronem o zajištění atrakcí LTZ 
s tím, že úhrada za užívání prostranství bude ve výši 114.695 Kč. 

 

3. Rada města schválila text poptávkového řízení k zajištění občerstvení. 
    Zodpovídá: pí J. Valešová 

       

Bod č. 148/8 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 přijetí 
účelově určeného finančního daru ve výši 4.060 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu OBĚDY PRO DĚTI. 
  Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 149/8 

1. Rada města schválila zvýšení nájemného z bytů a poplatku za ubytování na ubytovně 
Klatovy, Zahradní 743/III o procentuální část, vyjadřující míru inflace české měny 
vyhlášenou ČSÚ za rok 2021.  

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na adrese Klatovy,  

 s pí , . , ukrajinské národnosti, na dobu určitou    
3 měsíců. Výše nájemného činí 4.870 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí  
4.000 Kč/měs. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 150/8 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 3/22 z 29.03.2022 a přijala tyto závěry: 
k bodu 1. 16. vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 7 na adrese Klatovy,  

  s pí , 
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k bodu 6. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 na adrese Klatovy,  
   s pí , trvale bytem Klatovy,  na dobu 
  určitou 3 měsíce.  

          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 151/8 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy úpravu plánu hospodaření z důvodu navýšení 
dotace na výkon regionálních funkcí ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 152/8 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v max. výši  
100 tis. Kč bez DPH z důvodu nákupu zametacího kartáče za traktůrek na správu hřbitovů.  
  Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 153/8 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v max. výši  
300 tis. Kč bez DPH z důvodu rekonstrukce 1 ks filtru na KPB. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 154/8 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podání žádosti a případné přijetí 
dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a 

uměleckých aktivit pro rok 2022“. 
         Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 155/8 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., zastoupenou 
členem představenstva Davidem Krzokem (společnost). 
Předmět dohody: reklamní vysílání akce „9. Avon pochod Klatovy“ – poř. č. 84. 

 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem,  

,  (vykonavatel). 
Předmět smlouvy: prodloužení činnosti smlouvy – poř. č. 85.   
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 
zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Jiřím Palečkem. 
Předmět smlouvy: přeložka plynovodní přípojky, Klatovy, č. stavby  EVIS: 
8800106696_1/BVB/P – poř. č. 86. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015272/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou společností JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou 
Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Franty Šumavského, par. č. 1570/10-NN“ – poř. č. 87. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný). 
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Předmět smlouvy: „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka Otín u Točníka čp. 51, č. stavby EUS: 
9900111544_1/VB“ – poř. č. 88. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti, č. povinného PVL – 268/2021/SML, č. oprávněného 
3258/22/VB mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastoupeným generálním ředitelem RNDr. 
Petrem Kubalou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou vedoucím oddělení správy nemovitého majetku – Čechy západ Vendulou 
Englmaierovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: „STL – plynovody a přípojky Chaloupky – plynofikace průmyslové zóny 
a obce“ – poř. č. 89. 
 

Smlouva č. 019/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT 

(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci městského plesu – poř. č. 90. 

 

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.10.2006 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše, 
zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem. 
Předmět smlouvy: změna čl. III., odst. 3 „Smlouvy o dílo“ – poř. č. 91. 

 

Smlouva o používání KB eTradingu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Komerční bankou, a.s., zastoupenou bankovním poradcem – 

Corporate Ing. Ivanem Valentou.  

Předmět smlouvy: používání služby KB eTradingu – poř.- č. 92. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy,  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelem Správy Plzeň Bc. 
Miroslavem Blabolem, Dis. (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „SO251 – rekonstrukce lávky podél I/22 v ul. Domažlická“ – poř. č. 93. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní  
příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelem Správy Plzeň Bc. Miroslavem Blabolem, Dis. 
(povinná). 
Předmět smlouvy: akce „SO251 – rekonstrukce lávky podél I/22 v ul. Domažlická“ – poř. č. 94. 

 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 2/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčeno pro výstavu  „upomínky z poutních míst“ – poř. č. 95. 

 

Smlouva o výpůjčce předmětů ze sbírky muzea Šumavy Sušice mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou 
Kurcovou (vypůjčitel a Muzeem Šumavy Sušice, zastoupeným ředitelem Mgr. Josefem 
Haisem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčeno pro výstavu  „upomínky z poutních míst“ – poř. č. 96. 
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Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajimatel) a Rainer Jurgen Reisinger, . ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor (rampa, sklad) bez čp. Pod vrškem, Klatovy – poř. č. 97. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajimatel) a Rainer Jurgen Reisinger, . ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor (sklady) bez čp. Pod vrškem, Klatovy – poř. č. 98. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem se svěřeným majetkem kraje 
hospodaří Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, zastoupena generálním ředitelem  
Ing. Miroslavem Doležalem (SÚSPK). 
Předmět smlouvy: akce „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 99. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Radkem Makovcem (povinný). 
Předmět smlouvy: stavba „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 100. 

 

Dohoda o ukončení části pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností  AgroKol s.r.o., Koloveč, 
zastoupenou jednatelem Josefem Kadlecem (pachtýř). 
Předmět dohody: pp.č. 2248/11, 4242/33, 4242/34, 4242/490 v k.ú. Klatovy – poř. č. 101.  

 

 

Bod č. 156/8 

Rada města schválila Oblastní charitě Klatovy poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na zajištění 
humanitární pomoci lidem utíkající před válkou na Ukrajině a přicházející do Klatov.  
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 157/8 

Rada města schválila Lince bezpečí, z.s. poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na provoz dětské 
krizové linky. 
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 158/8 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

     

 

   

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 
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Bod č. 159/9 

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

Bod č. 160/9 

Rada města projednala záměr „Revitalizace zahrady PASK“ a uložila ORM a SNK s.r.o. doplnit 
Informace požadované v rámci diskuse. 
Termín: RM 02.05.2022.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Ing. J. Kurcová 

Bod č.  161/9 

Rada města ukončila výběrové řízení na ředitele Technických služeb města Klatov a na tuto 

pozici jmenovala Ing. Libora Hoška. 
Rada města uložila tajemníkovi vyrozumět uchazeče o výsledku výběrového řízení.  
          Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 162/9 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. vzala na 

vědomí rozbor činnosti a hospodaření za r. 2021 a zápis z jednání dozorčí rady společnosti 
z 30.03.2022. Schválila účetní závěrku za rok 2021 a rozhodla o rozdělení zisku. 
 

Bod č. 163/9 

Rada města rozhodla o změně provozovatele Černé věže, kterým je od 01.04.2022 Správa 

nemovitostí Klatovy s.r.o. 
Rada města schválila změnu smlouvy o výpůjčce ohledně objektu Černé věže. 
Rada města schválila změnu mandátní smlouvy – rozšíření o provoz Černé věže včetně výše 

odměny za její správu, a to od 01.04.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 164/9 

Rada města schválila úpravu cen za ubytování na ubytovně na zimním stadionu s platností od 

01.05.2022. 

                  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 165/9 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 3475/6 a 3475/7 (dle GP pp. 
č. 3475/56 a 3475/57)  v k. ú. Klatovy o výměře celkem 192 m2 (77 m2 + 115 m2) za cenu dle 

znaleckého posudku do vlastnictví ČR – Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
 

2. Rada města rozhodla o pachtu obecní pp. č. 47/11 o celkové výměře 659 m2  

v k. ú. Vícenice u Klatov pro , , , za cenu 
3.500,00 Kč/ha/rok, tj. celkem 230,65 Kč /rok + inflace na dobu neurčitou. 

  

3. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 71/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klatovy 
pro , za cenu 100,00 Kč/m2/rok + DPH, 

tj. celkem 2.000,00 Kč/rok + inflace + DPH na dobu neurčitou. 

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 19. dubna 2022  
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4. Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 109/5 o výměře cca 36 m2 v k. ú. 
Kydliny pro , , , za cenu 10,00 Kč/m2/rok + 

DPH, tj. celkem 360,00 Kč/rok + inflace + DPH na dobu neurčitou. 
 

5. Rada města neschválila výpůjčku částí obecních pozemků pp. č. 3209/3 a 3206/2 v k. ú. 
Klatovy o výměře cca 130 m2 pro  na dobu 
neurčitou, za údržbu. 

 

6. Rada města udělila povolení k prodloužení vyhrazení parkovacího místa pro parkování 
vozidla p. na pp. č. 
1410/2 – parkoviště před bytovým domem čp. 481 v ulici Prusíkova v k. ú. Klatovy od 
01.07.2022 na dobu 5 let s možností prodloužení.  

 

7. Rada města udělila povolení k prodloužení vyhrazení parkovacího místa pro parkování 
vozidla RZ p.  na pp. č. 3537/2 – 

parkoviště před bytovým domem čp. 485 v ulici Cibulkova v k. ú. Klatovy od 01.07.2022 na 
dobu 5 let s možností prodloužení.  

 

8. Rada města neschválila vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  

na pp. č. 3913/1 – parkoviště před domem čp. 3 
v ulici Plánická v k. ú. Klatovy od 01.05.2022 na dobu 2 let s možností prodloužení. 

 

9. Rada města souhlasila s realizací a vydáním stavebního povolení na akci “Rekonstrukce 

výpravní budovy žst. Klatovy“. 
 

10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
uložení přípojky NN v obecní pp. č. 4002/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 

s podmínkami HO. 
 

11. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Křištín, KT, parc. č.140 – NN“ dle předložené 
 projektové dokumentace INVEST TEL, s. r. o. 

 b) Rada města rozhodla o udělení souhlasu s umístěním kabelu NN do pozemků města pp. č. 
 435, 412/3 a 137/3, k. ú. Křištín dle předložené PD. 

 

12. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 
prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 146/7 v k. ú. Otín u Točníku ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodní přípojky pro akci „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka Otín u Točníku čp. 46“ 

v rozsahu 5,51 bm plynovodní přípojky. 
 

13. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
úpravu nevyhovující spojky stávajícího kabelu SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, a. s. v 

obecní pp. č. 217 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 166/9 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle 
zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka projekční části 
expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“. Důvodem zrušení je skutečnost, 
že v zadávacím řízení nebyla podána ani jedna nabídka. 
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2.  Rada města rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka 
projekční části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – II“ formou 

zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách města. 
 

3.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým 
je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za 

předmět plnění a kvality. 
 

4.  Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) k veřejné zakázce 
dle přílohy. 

     

5.  Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných elektronicky  
a zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla 
Hilscher. 

 

6.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  
 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  
 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Ing. Jiřina Adámková 

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

 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2022 zprávy 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 

 

8.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka expozice 
k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka 
zadávacího řízení – SCENOGRAFIE s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10, IČ: 
25642537. 

 

9.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 2.962.000,00 Kč 
bez DPH, 3.584.000,00 Kč vč. DPH. 

Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

Bod č. 167/9 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava 

povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část“ 

formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + 
odeslání 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        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš 

 Tomáš Popelík     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 05/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 168/9 

Rada města schválila Kupní smlouvu s podmínkami a Smlouvu o vyplňovacím právu 
směnečném včetně  blankosměnky vlastní uzavírané s kupující (výstavcem) Accolade CZ XXI, 
s.r.o., člen koncernu za účelem prodeje stavebních pozemků města pp. č. 4178, 4179,  4180, 
4181, 4182, 4183 a 4184 v k. ú. Klatovy. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 169/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 04.04.2022.  
 

Bod č. 170/9 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 11.04.2022 a 

přijala tyto závěry: 
1. schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše příspěvku 

     činí 1.111 Kč/1 člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
2. žádosti o mimořádné dotace: 

a) Atletika Klatovy, cestovné a startovné závodníků (muži) - rada města požaduje předložit  
rozpočet na dopravu, 

b) Atletika Klatovy, cestovné a startovné závodníků (ženy) - rada města požaduje předložit 
rozpočet na dopravu, 

c) Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 
20.600 Kč na částečnou úhradu zimního výcvikového kurzu, 

d) Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, rada města schválila 
poskytnutí dotace ve výši 21.100 Kč na částečnou úhradu zimního výcvikového kurzu, 
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e) Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 
19.000 Kč na částečnou úhradu zimního výcvikového kurzu, 

f)  Základní škola Klatovy, Tolstého 765, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši  
24.700 Kč na částečnou úhradu zimního výcvikového kurzu, 

g) Kadlecová Iveta, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a pátý 
ročník soutěže a zároveň první ročník v Profesionální strongman lize.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít veřejnoprávní 
smlouvy. 

          Zodpovídá: pí J Zedlová 

Bod č. 171/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 11.04.2022. 

 

Bod č. 172/9 

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

 

Bod č. 173/9 

Rada města souhlasila s uzavřením podnájemních smluv v budově zimního stadionu – 

Nerudova 721, Klatovy III dle předloženého návrhu nájemce.  
    Zodpovídá: p. Ing. P. Kaňák 

Bod č. 174/9 
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 produkci umělce, souboru – pořadu  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností nova-Art s.r.o., zastoupenou Radkou 

Froňkovou a Helenou Sterrovou (dodavatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Petra Rezka s kapelou – poř. č. 102. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 38/20/ŽP na zpracování „LHO Klatovy – Východ“ mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a 

společností LHProjekt a.s., zastoupenou Ing. Alešem Sekaninou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: upřesnění rozsahu a ceny díla – poř. č. 103.  

 

Smlouva o vedení exekucí mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M., soudním exekutorem 
(soudní exekutor). 
Předmět smlouvy: vedení a vymáhání exekucí – poř. č. 104. 

 

Pojistná smlouva č. 400 043 354 – dodatek č. 4 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Allianz pojišťovnou, a.s., zastoupenou Mgr. Janou 
Svatošovou, manažerem průmyslového a podnikatelského pojištění a Kateřinou Šustrovou, 
manažerem metodické podpory korporátního pojištění (vedoucí pojistitel) a Pojišťovnou VZP, 

a.s., zastoupenou Mgr. Janou Svatošovou, zaměstnanec vedoucího pojistitele a Kateřinou 
Šustrovou, zaměstnanec vedoucího pojistitele (sou)pojistitel). 
Předmět dodatku: navýšení limitu pojistného plnění u položky 1.2.7. – poř. č. 105. 
 

Pojistná smlouva č. 400 043 376 – dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Allianz pojišťovnou, a.s., zastoupenou Mgr. 
Janou Svatošovou, manažerem průmyslového a podnikatelského pojištění a Kateřinou 
Šustrovou, manažerem metodické podpory korporátního pojištění (vedoucí pojistitel) a 
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Pojišťovnou VZP, a.s., zastoupenou Mgr. Janou Svatošovou, zaměstnanec vedoucího 
pojistitele a Kateřinou Šustrovou, zaměstnanec vedoucího pojistitele (sou)pojistitel). 
Předmět dodatku: rozšíření pojistného na předměty kulturní a historické hodnoty – poř. č. 
106. 

 

Pojistná smlouva č. 400 043 354 – dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Allianz pojišťovnou, a.s., zastoupenou  
Mgr. Janou Svatošovou, manažerem průmyslového a podnikatelského pojištění a Kateřinou 
Šustrovou, manažerem metodické podpory korporátního pojištění (vedoucí pojistitel) a 
Pojišťovnou VZP, a.s., zastoupenou Mgr. Janou Svatošovou, zaměstnanec vedoucího 
pojistitele a Kateřinou Šustrovou, zaměstnanec vedoucího pojistitele (sou)pojistitel). 
Předmět dodatku: prodloužení pojistné smlouvy o další pojistné období – poř. č. 107. 
 

Smlouva o užití Ortofota ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Mgr. Janou Volnou, vedoucí Obchodního oddělení 
(úřad). 
Předmět smlouvy: digitální produkt – poř. č. 108. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 
zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ondřejem Zůbkem a Jitkou 
Novákovou (budoucí oprávněný) a Klatovskou teplárnou a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Ing. Martinem Křížem (investor). 

Předmět smlouvy: akce „ROZ, Klatovy, Plynovod a přípojka, VOSO, KLATOVSKÁ 
TEPLÁRNA a.s., číslo stavby: 9900114236“ – poř. č. 109. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu č. „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 417 – VN“ č. EP-12-

0002625/VB5 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností OMEXOM GA 
Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou Neblechovou (budoucí oprávněná).  
Předmět dodatku: změna čl. III odst. 5, čl. V odst. 8, čl. VII odst. 4 „smlouvy“ – poř. č. 110. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu č. „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 410 – VN“ č. EP-12-

0002627/VB3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností OMEXOM GA 
Energo, s.r.o., zastoupenou Lenkou Vachovcovou (budoucí oprávněná) – poř. č. 111. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO 405 – VN“ č. 
EP-12-0002623/VB2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností 
OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou Neblechovou (budoucí oprávněná) – 

poř. č. 112. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností  GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný) a 

, ,  (investor). 
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Předmět smlouvy: akce „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka Otín u Točníku čp. 46, č. 
stavby EVIS 9900111509“ – poř. č. 113.   
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3423/1, 3409/9 – poř. č. 114. 

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Diecézí Regensburg KdőR, zastoupenou generálním vikářem  
Dr. Rolandem Batzem (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: výpůjčka jesliček s celoročními motivy pro výstavu v jezuitské koleji – poř. č. 
115.  

 

Dodatek k dohodě o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
zastoupenou předsedou představenstva Václavem Kutilem (provozovatel). 
Předmět dodatku: upřesnění průběhu financování investiční akce – poř. č. 116. 

 

Bod č. 175/9 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Masarykova 
392/III s , na dobu určitou 3 měsíců. Výše 
nájemného činí 3.182 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 4.000 Kč/měs. 
                         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 176/9 

Rada města schválila zahraniční cestu na veletrh cestovního ruchu do Bratislavy v termínu od 

27.04. do 29.04.2022 ve složení: Ing. Martin Kříž a Peter Pošefka. 
 

Bod č. 177/9 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

     

 

 

   

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 
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Bod č. 178/10 

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

Bod č. 179/10 
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s., v pozemku 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 akci: k.ú. Klatovy –„Klatovy, 
Domažlická, parc. č. 960/1 - NN“ pp.č. 4002/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 
34 bm zemního kabelu NN. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 180/10 
1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFPI na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích na území ČR na akci „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“. 

2. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy č. 3908110247 o poskytnutí dotace na úhradu 
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti v předloženém znění.  

  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 181/10 
1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 500.000,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu ,,Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022‘‘ k projektu 

,,Boulderové hřiště Klatovy“. 
2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 187.456,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu ,,Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 
2022‘‘ k projektu ,, Metropolitní síť – IX. etapa“.  

3. Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení žádosti o dotaci z programu Plzeňského 
kraje ,,PSOV PK 2022 - Projekty obcí‘‘ na akci ,,Oprava střechy KD Točník“ mezi náhradní 
projekty do zásobníku. 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 100.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. 
rezervací a zón 2022‘‘ k projektu ,,Klatovy, Vídeňská ul. 9/IV, Městský dům“. 

5. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 100.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. 
rezervací a zón 2022‘‘ k projektu ,,Klatovy, Pražská ul. 23/I, Městský dům“. 

 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 182/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „Projektová 

dokumentace – Dopravní hřiště Pod Hůrkou“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou PSDS 

s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha – Satalice za cenu 210.000,00 Kč bez DPH, 
254.100,00 Kč vč. DPH, s termínem plnění do 15.08.2022. 

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 2. května 2022 
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2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 183/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Projektová 

dokumentace – adaptace areálu Svatováclavského lomu, Klatovy“ a rozhodla o uzavření 
smlouvy s firmou Jakub Chvojka, Zábělská 853/46, Plzeň za cenu 1.160.000,00 Kč bez DPH, 

1.403.600,00 Kč vč. DPH s termínem plnění do 28.02.2023. 
2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 184/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Rekonstrukce 

topného kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou HART - 

PIPE za cenu 2.216.719,35 Kč bez DPH, 2.682.230,41 Kč vč. DPH. 
2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 185/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „ Projektová 

dokumentace - Regenerace PS Pod Hůrkou – úsek okružní křižovatka Podhůrecká a 
Cibulkova ulice včetně zvětšeného rozsahu – řadové garáže na západním konci ulice“ a 
rozhodla o uzavření SoD s firmou PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha – Satalice za 

cenu 650.000,00 Kč bez DPH, 786.500,00 vč. DPH, s termínem plnění do 30.11.2022. 
2. Rada města uložila HO uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
3. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2022 s částkou 

788.000,00 Kč. 
  Zodpovídá: p. Kocfelda 

 

Bod č. 186/10 
1. Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku 

výchovné péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2022 ve 
výši 5.000 Kč na aktivity zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru SVZ.  

2. Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov 
sv. Josefa, Žireč 1, pro rok 2022 ve výši 2.000 Kč na zajištění a zkvalitnění péče o nemocné 
roztroušenou sklerózou z kapitoly odboru SVZ.  

3. Rada města schválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, na 
zajištění služby Stacionáře Kvítek pro rok 2022 ve výši 24.000 Kč z kapitoly odboru SVZ. 

4. Rada města schválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, na 
zajištění služby chráněného bydlení Můj 1+0 Přeštice pro rok 2022 ve výši 4.000 Kč 
z kapitoly odboru SVZ. 

5. Rada města neschválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, pro 
zajištění služby Stacionáře Korálek Soběkury. 

6. Rada města neschválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, pro 
zajištění služby Poradna pro občany v nesnázích. 

 Zodpovídá: Bc. Kanická 

 

Bod č. 187/10 
RM neschválila ubytování p.  v ubyt. jednotce č. 12 na adrese Klatovy, 

 u své matky . 
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 Zodpovídá: Ing. Kurcová 

 

Bod č. 188/10 

Rada města schválila navýšení početního stavu MěÚ o 5 pracovníků na zabezpečení veřejně 
prospěšných prací a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, počet pracovníků MěÚ na 140. 
 Zodpovídá: Ing. Jarošík 

 

Bod č. 189/10 
Rada města schválila TSMK podání žádosti o dotaci ve výši 100.000,00 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. Pošefka 

 

Bod č. 190/10 
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 uměleckého programu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a CoCo Música s.r.o., Raškovice, zastoupenou 
jednatelkou Mgr. Ing. Ivonou Selníkovou, MBA (agentura). 
Předmět smlouvy: vánoční koncert 23.12.2022 – vystoupení Martina Chodúra s kapelou – 

poř.č. 117. 
 

Smlouva o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (ubytovatel) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným hejtmanem Rudolfem Špotákem (kraj). 
Předmět smlouvy: poskytnutí nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny – poř. č. 118. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice, zastoupeným 
starostou města Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální 
prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a 
psychotropních látek – poř. č. 119. 
 

Smlouva č. 3908110247 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příjemce dotace) a Státním fondem podpory investic, zastoupeným ředitelkou 
Ing. Hanou Pejpalovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ – 

poř. č. 120. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka, Plzeň (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: projektová dokumentace k dílu: Adaptace areálu Svatováclavského lomu 
– poř. č. 121. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
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povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou INVEST TEL, s.r.o. (budoucí 
oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Domažlická, parc. č. 960/1 – NN – poř. č. 122. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (obtížený) a INVEST TEL, s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem 
Nejdlem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení – parc.č. 723/8, 
736/13, 736/14, 736/20 a 736/21 v k.ú. Klatovy – poř. č. 123. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a ,  
(budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury – 

kanalizačního řadu – pp.č. 428/1 v k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 124. 
 

Bod č. 191/10 
Rada města doporučila ZM schválit dotaci Triatlon klubu Klatovy ze Zlatého fondu pro rok 2022 
ve výši 175.000 Kč. Dotace je určena na uhrazení části nákladů spojených s pořádáním akcí 
AUTHOR Král Šumavy, Memoriál Františka Šraita a Vánoční běh pod Černou věží. 
 

Bod č. 192/10 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSMK ve výši do 
350 tis. Kč bez DPH z důvodu rekonstrukce čerpadlové soustavy na bazén 2 metry. 
 Zodpovídá: p. Pošefka 

 

Bod č. 193/10 
Rada města schválila poskytnutí dotace Pošumavskému aeroklubu Klatovy z.s. ve výši 
50.000 Kč na uhrazení části nákladů spojených s výrobou a odhalením pamětní desky 
plukovníka ve výslužbě Josefa Hubáčka – přejmenování letiště na “Letiště Josefa Hubáčka“. 

 Zodpovídá: p. Zedlová 

 

Bod č. 194/10 
Rada města doporučila ZM schválit dotaci Atletice Klatovy z.s. v celkové výši 65.000 Kč na 
cestovné a startovné – muži 40.000 Kč a ženy 25.000 Kč. 
 Zodpovídá: p. Zedlová 

 

Bod č. 195/10 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

 místostarosta 
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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 196/11 

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

Bod č. 197/11 
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, vzniklých po 
oddělení 1 m pruhu při komunikacích v sídlišti atriových domů vlastníkům přilehlých RD. 

 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 4405/1 v k. ú. Klatovy  
 o výměře cca 33 m2 za cenu smluvní 770,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) pro  
 . , . , . , , . 
 

3. Rada města setrvala na rozhodnutí ZM z 26.10.2021 prodat pozemky p. č. 142/3 a 143/2  
 v k. ú. Točník u Klatov o celkové výměře 1 562 m2 s vyvolávací cenou 705,00 Kč/m2 

elektronickou aukcí. 
 

4.  Rada města udělila povolení k prodloužení vyhrazení parkovacího místa pro parkování 
vozidla  p. , , , na pp. č. 97/82  

 a 97/86 – parkoviště před bytovým domem čp. 772 v ulici Na Chuchli v k. ú. Klatovy od 
01.07.2022 na dobu 5 let s možností prodloužení. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 198/11 

1. Rada města vzala na vědomí informace o možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na 
objektu ZŠ Tolstého a uložila ORM připravit akci „FVE na objektu ZŠ Tolstého, Klatovy“  

 k realizaci.  

2.  Rada města vzala na vědomí stav rozpracovanosti umístění FVE na dalších objektech v 
majetku města. 

3. Rada města uložila ORM zajistit v nejbližším možném termínu podání žádosti o dotaci. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 199/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část".  

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. května 2022  
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Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 
190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 13.775.180,00 
Kč bez DPH, 16.667.967,80 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 200/11 

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 nádvoří Domova pro 
seniory v Újezdci“, uzavřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599.  

2. Rada města uložila ředitelce MěÚSS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 554.342,06 Kč 
bez DPH, 670.753,89 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 201/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka projekční 
části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I, Klatovy – II“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka účastníka zadávacího řízení – , , , 

.  
2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 888.000,00 Kč 
bez DPH, 1.074.480,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 202/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Zpracování 
projektové dokumentace – Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy – Plánické předměstí“ 
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 na základě nejnižší nabídkové ceny a kvality.  

 

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-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Jana 
Valečková ml. 
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Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení:  
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se v 
předpokládaném termínu 06.06.2022, 10:00 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.  
 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 06/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 203/11 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy NPO č. 1/2022 do 
programu MPO na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 4. etapa“ a uložila 
ORM zajistit podání žádosti v termínu do 15.06.2022. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 204/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na akci „Vodovodní přivaděč Točník - Otín“, 
zjednodušené podlimitní řízení.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PORR a. s., Dubečská 3238/36, 
Strašnice 100 00 Praha 10, IČ 43005560.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 9.820.800,00 Kč 
bez DPH, 11.883.168,00 Kč s DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 205/11 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci „Herní prvky v obci Dehtín“, kdy žadatelem bude město 
Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022. 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci:  
„Rekonstrukce šaten v ZŠ Klatovy, Čapkova“, kdy žadatelem bude Základní škola Klatovy, 
Čapkova ul. 126 Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022.  
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3.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 mimo 
režim veřejné podpory na akci:  
„Rekonstrukce skladu a vybudování WC pro děti v MŠ Národních mučedníků, Klatovy“, 
kdy žadatelem bude Mateřská škola Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 
26.05.2022.  

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 v režimu 
veřejné podpory de minimis na akci:  

„Pódium v letním kině, Klatovy“, kdy žadatelem bude město Klatovy a uložila ORM podat 
žádost v termínu do 26.05.2022.  

 

5.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z MAS Pošumaví, Výzva č. 6 k předkládání 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 

do Fiche 11 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, článek 20 v 
režimu veřejné podpory de minimis na akci:  
„Mobilní zařízení pro činnost knihovny, Klatovy“, kdy žadatelem bude Městská knihovna 
Klatovy a uložila ORM podat žádost v termínu do 26.05.2022. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 206/11 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Plánická 194 čerpání investičního fondu ve výši 1.508.787 Kč 
na kompletní rekonstrukci topné soustavy včetně plynové přípojky a kouřové cesty v objektu 
133/IV. 

        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

 

Bod č. 207/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Kompletní rekonstrukce topné 
soustavy včetně plynové přípojky a kouřové cesty 133/IV“, uzavřená výzva.  
Rada města se ztotožnila s doporučením zadavatele a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FRÁTHERM, s.r.o., Bolešiny 98, 
339 01 Klatovy.  

2.  Rada města uložila řediteli školy ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným účastníkem 
zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1 246 931,00 Kč bez DPH, 1 508 787,00 Kč vč. 
DPH. 

Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

                  pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 208/11 

1.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci “Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce 
vodovodu U Slunce, Klatovy“. 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 74, 326 00 Plzeň s termínem dokončení do 31.08.2022.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 2.449.189,05 Kč bez DPH (2.963.518.75,- Kč s DPH). 

  Zodpovídá: p. T. Popelík 
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Bod č. 209/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 02.05.2022. 

 

 

Bod č. 210/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 09.05.2022. 

 

 

Bod č. 211/11 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro:  
 Domov pro seniory v Klatovech:  

 finanční dar ve výši 1000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce pro klienty.  

 Dárce: , , .  

 

 Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci:  

 finanční dar ve výši 3000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce pro klienty.  

 Dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283. 

  

 Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
 finanční dary v celkové hodnotě 17.000 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce 

pořádané klubem seniorů.  

 Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy. 

  

2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 212/11 

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

Bod č. 213/11 
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 umístění a provozování kontejnerů mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a ELEKTROWIN a.s., zastoupenou předsedou 

představenstva Ing. Romanem Tvrzníkem (provozovatel kolektivního systému).  
Předmět smlouvy: sjednání bližších podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě či 
místech zpětného odběru za účelem umístění a shromažďování zpětně odebraného 
elektrozařízení – poř. č. 125.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Janovice nad Úhlavou, zastoupeným 
starostou města Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: účelová dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
služby sociální prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných 
a psychotropních látek - poř. č. 126.  
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou obce 
Pavlínou Langmayerovou (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: účelová dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
služby sociální prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných 
a psychotropních látek - poř. č. 127.  

 

Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
a , .  
Předmět smlouvy: směna pozemků v k.ú. Klatovy a k.ú. Luby - poř. č. 128.  

 

 

Dohoda o zrušení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný).  
Předmět smlouvy: zrušení věcného břemene služebnosti svádění vody váznoucího na pp.č. 20/1 
v k.ú. Klatovy - poř. č. 129.  

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a LAPETRANS s.r.o., Lhovice 6, Švihov (kupující).  
Předmět smlouvy: pp.č. 3934/48 v k.ú. Klatovy - poř. č. 130.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a městem Švihov, zastoupeným starostou města PaedDr. 
Václavem Petrusem (oprávněný).  
Předmět smlouvy: oprávnění vést přes zatížené pozemky v obci Klatovy a k.ú. Dehtín v zemi 
uložené inženýrské sítě – vodovodní řad a chráničku HDPE pro optický kabel - poř. č. 131.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a městem Švihov, zastoupeným starostou města PaedDr. 
Václavem Petrusem (povinný).  
Předmět smlouvy: oprávnění vést přes zatížený pozemek č. 754/2 v k.ú. Štěpánovice v zemi 
uložené inženýrské sítě – kanalizační a vodovodní řad a chráničku HDPE pro optický kabel - 
poř. č. 132.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a SILNICE GROUP a.s., Praha 1 (nájemce).  
Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Klatovy, Sobětice u Klatov a Luby - poř. č. 133.  
 

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a . ,  
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: technický dozor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 2“ - poř. č. 134.  

 

Smlouva o výkonu autorského dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PSDS s.r.o., Praha 9 (zhotovitel).  

Předmět smlouvy: autorský dozor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy 
– 3. etapa, část“ 2. - poř. č. 135. 
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a 

,  (koordinátor).  
Předmět smlouvy: koordinátor při akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 

3. etapa, část“ 2. - poř. č. 136. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  
(nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 137.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 138.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 139.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 140.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o., Praha 5 (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 141.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej na klatovské pouti ve dnech 08.07.2022 – 10.07.2022 - poř. 
č. 142. 
 

Dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem 
Panuškou (zhotovitel).  
Předmět dodatku: nové znění bodu 7.5.1 – záruční doba - poř. č. 143.  

 

Bod č. 214/11 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. projednala a 
schválila: 

- výroční zprávu společnosti za r. 2021,  
- roční účetní závěrku, 
- zprávu nezávislého auditora, 
- návrh na rozdělení zisku za r. 2021, 
- výplaty tantiém statutárním orgánům. 
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Bod č. 215/11 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. ukončila výběrové 
řízení na pozici ředitele společnosti bez vybrání kandidáta. 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. uložila 
představenstvu společnosti navrhnout další postup výběrového řízení. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž  
 

 

Bod č. 216/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

     

   

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 
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října 

 

 

 

 

 

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 , . ,  
 do majetku města Klatovy za cenu smluvní  50,00 Kč/m2, 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  

 10,00 Kč/m2/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. 

 

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 7. června 2022  



2 

 

 

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 m2 

pro Miladu Rajtmajerovou, Srbice č. ev. 46, 339 01 Klatovy, za cenu 10,00 Kč/m2/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 m2 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 Luby-

Lomec. 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. 

 

     

   

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 
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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). 

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. června 2022  
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4. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 1435/5 v k. ú. Klatovy o výměře 16 m2 

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. 

 

3. 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. 

 

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 

 

 

     

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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2. 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. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 
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íjna 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 285/14 

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

Bod č. 286/14 

1. Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků pp. č. 2203/3, 2194/1, 2194/2 vše  
 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 2 829 m2 za cenu ve výši 10,00 Kč/m2/rok + inflace, tj. 

celkem 28.290,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou, do doby dokončení východního 
obchvatu Klatov pro Silnice Group, a. s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. 

 

2. Rada města se seznámila s předloženým návrhem na obnovu historických polních cest  
 v k. ú. Klatovy, k. ú. Kydliny, k. ú. Luby, k. ú. Sobětice a k. ú. Štěpánovice. 
 Rada města uložila ORM vytipovat obnovu historických polních cest prioritně  na 

 pozemcích ve vlastnictví města a předložit návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků 
formou výpovědi pachtu, výkupu či směny. 

 

3. a) Rada města neschválila  vyhrazení dvou parkovacích míst pro parkování služebních 
 elektromobilů MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1B, Praha 4 - Michle na 

 pp. č. 97/19 – parkoviště před domem čp. 765 v ulici Dobrovského v k. ú. Klatovy.  

  

 b)  Rada města nesouhlasila s umístěním dobíjecího zařízení wallbox na obecní pozemek pp. 
 č. 97/19 a s uložením napájecího elektrického kabelu do pozemků města pp. č. 97/19 a 
 97/14 vše v k. ú. Klatovy. 

 

4. Rada města neschválila realizaci akce „Otín, výstavba RD - ZTV“ na pp. č. 146/30, 146/31, 
146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/36 a 146/37 a s vydáním územního rozhodnutí 
(souhlasu) na uložení vodovodního a kanalizačního řadu v obecních pp. č. 273/1, 146/7 a 

267 v k. ú. Otín u Točníku dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 
 

 

5. Rada města souhlasila s realizací stavby a vydáním stavebního povolení na stavbu „Rodinný 
dům, garáž a ČOV“ na pozemku pp. č. 17/1 v k. ú. Kosmáčov a souhlasila s připojením 
nemovitosti na místní komunikaci na pp. č. 267/1 v k. ú. Kosmáčov. 
           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 287/14 

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 „Výstavba víceúčelového hřiště 
Základní školy Klatovy, Tolstého 765“ 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. 

 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 11. července 2022  
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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-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Jana 
Valečková ml. 

 Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení: 
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se 

v předpokládaném termínu 01.08.2022 v 10:00 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
     

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. Jiří Kučera  

 Mgr. Vítězslav Šklebený    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 288/14 

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 „Rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ 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 podaných elektronicky  
a zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Jana 
Valečková ml. 

 Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení: 
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se 

v předpokládaném termínu 01.08.2022 v 10:00 h jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
     

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

 Ing. Martin Kříž                            
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 Petr Fiala        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera  

 Mgr. Emilie Salvetrová    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 289/14 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Dopravní 
hřiště Pod Hůrkou, Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou FINAL KOM s.r.o., 

Kocourov 36, 339 01 Mochtín za cenu 5.350.000,00  Kč bez DPH, 6.473.500,00  Kč vč. 
DPH. 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 290/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nasvětlení přechodu u 
Drůbežářského závodu, Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 
824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 872.105,50 Kč 
bez DPH, 1.055.247,66 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 291/14 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ 
z programu MV GŘ HZS ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2022“ na 

akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy“.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 292/14 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Brownfieldy ze SFPI na akci  

 „Revitalizace území staré školy ve Štěpánovicích“ a uložila ORM podat žádost v termínu  
 ve stanoveném termínu. 

2. Rada města schválila Investiční záměr „Revitalizace území staré školy ve Štěpánovicích“ 
dle přílohy. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 293/14 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 311.780,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ k projektu 

,,Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“. 
 

2.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 205.214,00 Kč od Plzeňského kraje  
z programu ,,Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ k projektu 
,,Rozšíření městského kamerového systému Klatovy“. 

 

3.  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí účelové dotace od Plzeňského kraje  

z programu ,,2022 Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“ k projektu 
,,Město Klatovy: JSDHO Klatovy, kat. III“. 

 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu ,,Podpora 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ k projektům: 

„JSDHO Klatovy“ ve výši 49.320,00 Kč, 

„JSDHO Luby“ ve výši 49.320,00 Kč,  

,,JSDHO Dehtín‘‘ ve výši 3.925,00 Kč,  

,,JSDHO Sobětice‘‘ ve výši 23.910,00 Kč,  

,,JSHDO Střeziměř‘‘ ve výši 15.710,00 Kč, 

,,JSDHO Štěpánovice‘‘ ve výši 10.217,00 Kč,  

,JSDHO Tajanov‘‘ ve výši 4.449,00 Kč, 

  ,,JSDHO Točník“ ve výši 13.148,00 Kč,   

 ,,JSDHO Tupadly‘‘ ve výši 23.587,00 Kč. 
 

5.  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí účelové dotace od Plzeňského kraje 
z programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 
2022“ Plzeňského kraje u projektu ,,JSDHO Habartice“. 

  Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

 

Bod č. 294/14 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – Voříškova ulice, 
stavební úpravy“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek byla 
podána pouze jedna nabídka. 

 

2.  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 zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 
stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 

3.  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. 

 

4.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 



5 

 

 

5.  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 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. F. Kocfelda 

Bod č. 295/14 

1. Rada města schválila prodloužení termínu dokončení stavby „I/27 Štěpánovice – průtah“.  

2. Rada města schválila navýšení nákladů stavby o 227.707,71 Kč bez DPH.  
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 296/14 

Rada města schválila prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava povrchu komunikací, 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“. 
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 297/14 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb. k akci “MK Bozděchova ulice, Klatovy“. 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 74, 326 00 Plzeň s termínem 
dokončení do 07.10.2022.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 3.467.816,24 Kč bez DPH, 4.196.057,65 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: p. T. Popelík 

 

Bod č. 298/14 

 Rada města se seznámila s aktuálním vývojem sporu o odvod části dotace na akci „Luby – 

chodník podél silnice I/27“ a uložila právničce města pokračovat v krocích proti uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně.  

          Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 299/14 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 29.06.2022  

a schválila poskytnutí mimořádné dotace:  
1. Zapsaný spolek exotického ptactva Klatovy, ve výši 7.000 Kč na pořádání výstavy, 
2. Lenox z.s., ve výši 25.000 Kč na pořádání plesu handicapovaných, 
3. Denisa Šlajsová, ve výši 16.000 Kč na ME v plavání, 
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4. TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby, ve výši 25.000 Kč na uspořádání jezdeckých závodů 
Cena Klatov, 

5. ČSS – Sportovně střelecký klub Klatovy, ve výši 4.000 Kč na zakoupení pohárů na 
střeleckou soutěž „O pohár starosty města Klatovy“, 

6. Oprechtice Firesport team z.s., ve výši 10.000 Kč  na charitativní akci „Běh pro naději“, 

7. Klub přátel Klatovska, z.s. ve výši 25.000 Kč na činnost spolku, 
8. Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ve výši 50.000 Kč na publikaci o Františku Wiendlovi. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  
        Zodpovídá: pí J. Zedlová   
 

Bod č. 300/14 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 27.06.2022. 

 

Bod č. 301/14 

1. Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního 
výboru z 21.06.2022. 

2. Rada města schválila nové normativy školního stravování s účinností od 01.09.2022. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 302/14 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023“. 
  Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 

Bod č. 303/14 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu OP Jan Amos Komenský 
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“ ve formě zjednodušeného vykazování, výzva č. 02_22_002. 
      Zodpovídá: pí PaedDr. Et Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 304/14 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022, 

souhlasila s přijetím případné dotace na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím 
svého rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023, souhlasila s přijetím případné 
dotace na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím svého rozpočtu v souladu 

s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí daru pro: 
 Domov pro seniory Klatovy: 

 věcný dar – koncentrátor kyslíku v hodnotě 16.480 Kč, 

 dárce: p
 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 305/14 

1.  Rada města schválila úpravu postupu při řešení končících ubytovacích smluv na ubytovně 
města na adrese Zahradní 743. 

 

2.  Rada města rozhodla o rozšíření odborné pracovní skupiny pro sociální bydlení při OSVZ o 
zástupce organizace Ledovec, z.s. – Centrum duševního zdraví Klatovy. 

 Zodpovídá: pí  Bc. M. Kanická  
 

Bod č. 306/14 

Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV 

pronajatého firmě Woman Bohemia s.r.o. k 31.08.2022. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 307/14 

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 1, na adrese Klatovy, 
Cibulkova 809/III s pí na dobu určitou 3 měsíce. 
Výše nájemného vč. záloh na energie a služby činí 7.299 Kč/měs.   
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 308/14 

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

Bod č. 309/14 
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 Vrhaveč, zastoupenou starostou obce 
Rostislavem Doležalem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 195. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Rudolfem 
Špotákem (příjemce).  
Předmět smlouvy: zajištění dopravní oblslužnosti v PK – poř. č. 196. 
 

Rámcová kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a společností Ptáček – velkoobchod, a.s., zastoupený členem správní rady Ing. 
Zdeňkem Ptáčkem (prodávající).  
Předmět smlouvy: možnost odběru zboží na fakturu – poř. č. 197. 
 

Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel nebo centrální odběratel) a Zimním stadionem, 
o.p.s., zastoupeným ředitelem Ing. Pavlem Kaňákem (veřejný zadavatel č. 1 nebo Podřazený 
odběratel č. 1).  
Předmět smlouvy: společný nákup energií na burze – poř. č. 198.  
 

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. 199. 
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Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 
Digitální technické mapy Plzeňského kraje mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (obec) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana Petrem 
Vankou (kraj). 

Předmět smlouvy: rozšíření systému DTM PK – poř. č. 200. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000328/VB/003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností Elektro Wellmont, s.r.o., zastoupenou Jitkou Slavíčkovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO414-NN – poř. č. 201. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené ředitelem 
Ing. Liborem Hoškem (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 202. 
 

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené 
ředitelem Ing. Liborem Hoškem (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 203. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavskou odpadovou, s.r.o., zastoupenou 

jednatelemIng. Michaelem Skrbkem (nájemce).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 204. 
 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Odpadovým hospodářstvím města Klatov, s.r.o., 
zastoupeným Ing. Vladimírem Králem Ph.D. (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam pronajatého majetku – poř. č. 205.  
 

Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Lesy města Klatov, s.r.o., zastoupeným Ing. Rudolfem 

Koldinským (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 206. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 10122022 mezi městem Klatovy zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským úřadem, zastoupeným hejtmanem 
Rudolfem Špotákem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace na projekt Boulderové hřiště Klatovy – poř. č. 207. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 47/11 k.ú. Vícenice u Klatov – poř. č. 208. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3703 k.ú. Klatovy – poř. č. 209. 
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Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 84/9, 240/6, 240/5 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 210. 
 

 

Bod č. 310/14 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 



1 

 

 

íjna 

 

 

 

 

 

Bod č. 311/15 

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

Bod č. 312/15 

1. a)  Rada města vzala na vědomí návrh na majetkoprávní vypořádání stavu užívání obecních 

   pozemků pro účely umístění vývěsek/informačních nosičů formou výpůjčky na dobu 

 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.   

b) Rada města uložila ORM vyzvat uživatele vývěsek k uzavření smluv o výpůjčce. 

c) Rada města uložila ORM zajistit výměnu vývěsek postupně v lokalitách: Podhůrecká, 
 Suvorovova, U Pošty. 

 

2. Rada města rozhodla o výpovědi pachtovní smlouvy na pp. č. 3842/25, 3630 a 3678/1 vše v 
k. ú. Klatovy o celkové výměře 9 912 m2 Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy, 
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy k 30.09.2022. 

 

3. Rada města rozhodla o prominutí části nájemného ve výši 50 % za užívání pozemků pp. č. 
4026/9, 4026/1, 4026/11, 4025/10, 4025/11, 4024/4, 4024/14, 4025/13, 4025/1, 4024/12, 

4024/3, 4024/2, 4024/10, 4024/11, 4024/8, 4024/9, 4026/12, vše v k. ú. Klatovy za rok 2022 
pro , , . 

 

4. Rada města souhlasila s realizací stavby a vydáním stavebního povolení na stavbu 

„Novostavba garáže a kůlny“ na pozemku pp. č. 221/8 v k. ú. Tajanov u Tupadel.  

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba bývalé textilní továrny na byty Klatovy – pp. č. st. 
60/4 a p. č. 4149“ dle předložené dokumentace. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Luby, ke sportovní střelnici, vodovod“ a s uložením vodovodního řadu, vodovodních 
přípojek a kanalizační přípojky v obecních pp. č. 698/9, 698/11, 736/7, 736/8, 698/1 v k. ú. 
Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2142/3 - NN“ a s uložením kabelu NN v obecní pp. č. 3228/2 v 
k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, parc. č. 1392/54 - NN“ a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 1376/18 v k. ú. 
Klatovy dle předložené projektové dokumentace, v zeleni, s podmínkami HO. 

 

9. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů a nesouhlasila se 

změnou způsobu provedení z protlaků na překopy v chráněných komunikacích na pp. č. 
967/1 a pp. č. 879/6 v k. ú. Klatovy pro účely uložení kabelu VN dle předložené 
dokumentace. 

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. srpna 2022  
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu „SO 446 – Stavební připravenost pro veřejné osvětlení u SO 102“ dle předložené 
projektové dokumentace. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 313/15 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace v rámci vyhlášené výzvy MZE 
do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 
– 2. etapa“ na akci „Oprava požární nádrže – Tupadly“.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 314/15 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2023 
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 22.08.2022.  

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2023 
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Sobětice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 22.08.2022.  

 

3.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V1_2023 
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ z programu MV GŘ 
HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“ a uložila ORM 
zajistit podání žádostí v termínu do 22.08.2022.  

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V2_2023 
Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení“ z programu 

MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci 

„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř“ a uložila ORM zajistit 
podání žádostí v termínu do 22.08.2022. 

 

5.  Rada města rozhodla o přistoupení k rámcové dohodě, uzavírané mezi MV – GŘ HZS ČR 
jako centrálním zadavatelem a městem Klatovy jako pověřujícím zadavatelem na akci 
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 315/15 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v Klatovech – 4. etapa“ 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 

 

 

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  

 Luděk Černík  

 Václav Kabelka   

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 09–10/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 316/15 

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“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání 
nabídek byla podána pouze jedna nabídka. 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení nového 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 zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce 
a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

3.  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. 

 

4.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

5.  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. 

     

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

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Bc. Pavel Strolený        
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 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. 
 

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

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 317/15 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výstavba víceúčelového hřiště 
Základní školy Klatovy, Tolstého 765“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 
Klatovy, IČ: 25247069. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 5.947.943,76 Kč 
bez DPH, 7.200.820,19 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 318/15 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“, uzavřená výzva. 

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.947.586,07 Kč 
bez DPH, 3.566.579,14 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 319/15 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – Voříškova ulice, 
stavební úpravy“, otevřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 
190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu – 3.975.589,42 

Kč bez DPH, 4.810.463,20 Kč vč. DPH. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 320/15 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z IROP 2021 – 2027, Výzva č 2 v rámci SC 4.4, 
Aktivita – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven na akci 

„Revitalizace Městské knihovny Klatovy“ a uložila ORM podat žádost ve stanoveném termínu. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 321/15 

a) Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci stavebního pozemku na pp. č. 
142/3 a 143/2 v k. ú. Točník u Klatov. 

b) Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci pozemků pp. č. 404/4, 404/12, 
555 a 389/1 v k. ú. Nedaničky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 322/15 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištění plynulého průjezdu vozidel JSDH Klatovy 

světelnými křižovatkami. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit osazení 3 ks vozidel SDH v ceně 248 473,50 Kč + cena 
za montáž ve vozidlech, 

  

3. Rada města doporučila ZM schválit osazení zařízení RSU jednotky do světelné křižovatky 
ulic Domažlická, Tyršova, Plzeňská v ceně 429 344,30 Kč. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 323/15 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci “ŠTĚPÁNOVICE – PRODLOUŽENÍ STEZKY PRO 
CHODCE A CYKLISTY, POD BOREM“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího 
řízení FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s termínem 
dokončení do 31.10.2022. 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 5.444.000,00 Kč bez DPH, 6.587.240,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 324/15 

Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby “Dlouhodobé zajištění 
dopravní obslužnosti územního obvodu města Klatovy veřejnými službami v přepravě 
cestujících“ v předloženém znění. 

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 325/15 

Rada města schválila přijetí dotace z Plzeňského kraje na projekty: 
a) „Avon pochod Klatovy 2022“ ve výši 30.000 Kč, 
b) „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2022“ ve výši 40.000 Kč, 
c) „Propagační tiskovina – Kalendář Klatovy 2023“ ve výši 10.000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 326/15 

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

nákup varného elektrického kotle 150 l s duplikátorem ELR 151 ve výši 88.174 Kč bez DPH. 
        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 
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Bod č. 327/15 

Rada města schválila Základní škole Čapkova ul. 126 zapojení do projektu „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji“ ve školním roce 2022 – 2023. 

     Zodpovídá: pí PaedDr. et Mgr. D. Martinkova, Ph.D. 
 

Bod č. 328/15 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v Operačním programu Jan Amos Komenský Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
        Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 329/15 

1. Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 34, na adrese 
Klatovy, Zahradní 743/III s pí  a , ukrajinské národnosti, 
na dobu určitou 3 měsíců. Výše poplatku za ubytování činí 3.201 Kč/měs., výše záloh na 
energie a služby 3.900 Kč/měs. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 207 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 301 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem , .  na dobu 
určitou 18 měsíců, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
50.000 Kč s úhradou ve splátkách po 2.800 Kč/měsíc.  

 

4. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 302 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

5. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 410 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s p. , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

6. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Masarykova 
391/III s pí , bytem ,  na dobu neurčitou, pod 
podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč.  

 

7. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 
392/III s pí  a p. , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 60.000 Kč.  

 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 330/15 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům I. NP Gorkého 800/II, 
Klatovy, s neziskovou organizací Ledovec z.s., se sídlem Ledce l, IČ 26517051 na dobu 
neurčitou s výší nájemného 240.000 Kč ročně a schválila podnájem pro společnost Psychiatrie – 

ambulance, s.r.o.  

             Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 331/15 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červenec 2022. 
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Bod č. 332/15 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/HO-údržba/2022, 
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část“. Předmětem 
dodatku je změna ceny díla.  

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD. 

   Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 333/15 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a , ,  (dárce).  
Předmět smlouvy: hudební vystoupení a poskytnutá služba v rámci akce Dny evropského 
dědictví – poř. č. 211.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou Ing. Věrou 
Majdlovou Rozsypalovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 212.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a společností MASO WEST s.r.o. Praha, zastoupenou 
jednatelem Ing. Stanislavem Kopáčkem (povinný).  
Předmět smlouvy: pp. č. 990/18 k.ú. Dehtín – poř. č. 213.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a . . , ,  -  
(povinný).  
Předmět smlouvy: pp. č. 723/34 k.ú. Dehtín – poř. č. 214.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem  

Ing. Eduardem Ježem (nájemce).  
Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 227 k.ú. Klatovy  – poř. č. 215. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce).  

Předmět smlouvy: pp. č. 1435/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 216.  

 

Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů č. 22/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Českou republikou – Ministerstvem 

obrany, zastoupeným brig. gen. Mgr. Alešem Knížkem, ředitelem Vojenského historického 
ústavu Praha (půjčitel).  
Předmět smlouvy: výpůjčka movitých věcí v rámci „EXPOZICE – REFEKTÁŘ 59/I“ – poř. č. 
217.  

 

Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností SM assets s.r.o. Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Smolíkem (vypůjčitel).  
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Předmět smlouvy: pp. č. 3225/2, 3225/6, 3225/8, 3225/29, 3682/5, 3682/6, 3685/1 k.ú. Klatovy – 

poř. č. 218.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , , Klatovy (nájemce).  
Předmět smlouvy: pp. č. 1435/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 219.  

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: p č. 15/3 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 220.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností SILNICE GROUP a.s. Praha, zastoupenou předsedou 
představenstva Ing. Karlem Ryplem a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Duchkem, 
MBA (nájemce).  
Předmět smlouvy: pp. č. 3702 k.ú. Klatovy – poř. č. 221.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Újezd u Plánice, zastoupenou starostou 
Milanem Moudrým (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence– poř. č. 222.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupeným starostou  
PaedDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 223.  

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/ISM/Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností GEOVAP, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Robertem 
Matulíkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: ukončení technické podpory modulu sociálních agend – poř. č. 224.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(žadatel) a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou vedoucím oddělení Regionální 
péče Radoslavem Novým (provozovatel).  

Předmět smlouvy: přeložka kabelu ve Voříškově ul. – poř. č. 225.  

 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če 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. 3.3.2. „smlouvy“ – poř. č. 226.  

 

Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pověřující 
zadavatel) a Ministerstvem vnitra, zastoupeným Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd. VZ 
GŘ HZS ČR (centrální zadavatel).  
Předmět smlouvy: zadání VZ na pořízení CAS pro JSDHO a HZS ČR – poř. č. 227.  
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Dohoda o poskytování CASH-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou a.s. 
(banka) a Technickými službami města Klatov (spjatá osoba).  
Předmět dohody: zhodnocování volných finančních prostředků – poř. č. 228. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem 

Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 229. 
 

Bod č. 334/15 

Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace: 
a) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Klatovy ve výši 10.000 Kč na zajištění střeleckých 

závodů v letošním roce, 
b) Úhlava, o.p.s. ve výši 15.000 Kč na zajištění akcí v průběhu roku, 
c) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tajanov ve výši 7.000 Kč na zajištění akcí v průběhu 

roku, 

d) , , , ve výši 20.000 Kč na vydání knihy „Pod 
Plánickým hřebenem“.   

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 335/15 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 
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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 
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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 

USNESENÍ č. 17 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. září 2022  



2 

 

 

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  „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ 

Tolstého“. 
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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  na adrese , 

 pro , bytem , , nájemné ve výši 960 

Kč/měs. a pro . , bytem , , nájemné ve výši 960 

Kč/měs., oběma za účelem provozování kadeřnictví, 
 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 
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Bod č. 369/18 

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

Bod č. 370/18 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. vzala na 
vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí 2022 a zápis z jednání dozorčí rady z 15.09.2022. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 371/18 

1. Rada města rozhodla o výpovědi pachtovní smlouvy na pp. č. 1007 a 1168 v k. ú. Luby o 
celkové výměře 4 345 m2 pro , , .  

 

2. Rada města rozhodla o výpovědi pachtovní smlouvy na pp. č. 1006 a 1012 v k. ú. Luby o 
celkové výměře 2 921 m2 pro Farmu Neznašovy, s. r. o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy.  

 

3. Rada města rozhodla o vyhlášení elektronických aukcí pachtů zemědělských pozemků pp. č. 
183/11 a 183/14 o celkové výměře 6.300 m2 v k. ú. Vícenice u Klatov a pp. č. 723/24, 
723/21, 723/27 a 723/30 o celkové výměře 18.928 m2v k. ú. Dehtín  a pp. č. 486/6, 486/3, 
492/64, 492/65, 485/3, 492/54, 483/3, 483/2, 492/52 a část pp. č. 492/49 o celkové výměře 
12.072 m2 v k. ú. Točník u Klatov, s vyvolávací cenou ve výši 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace 

a minimálním příhozem ve výši 50,00 Kč/ha. 
 

4. Rada města rozhodla o pronájmu částí obecních pp. č. 13/1 o výměře 34 m2 a pp. č. 449/5 o 
výměře 18 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov pro , , 

, za cenu 10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 520,00 Kč/rok + inflace na dobu 
určitou 4 roky.  

 

5.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 1482/1 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 

oprav plynovodu pro akci „PREL A přeložka plynovodu, Přestupní terminál veřejné dopravy 
v Klatovech“ v rozsahu cca 27 bm plynovodu. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 372/18 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č.  02/HO-údržba/2022,  

uzavřené mezi městem Klatovy a firmou VAK SERVIS s.r.o., Klatovy na akci „Oprava 

povrchů, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“. Předmětem dodatku je 

změna ceny díla.  
 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 373/18 

1.  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č.  03/HO-údržba/2022,  

uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice a.s. Klatovy na akci „Oprava povrchů, 
výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. 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. 374/18 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva na akci „LÁVKA MK – 

26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY“ 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 Ing. Daniela Pleskotová 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 11/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 375/18 

Rada města byla seznámena se soutěžními podmínkami architektonické soutěže na zpracovatele 

PD na stavební úpravy 58/I, Klatovy, jmenovala členy a náhradníky poroty a uložila 

místostarostovi Ing. V. Chroustovi svolat ustavující zasedání poroty a předložit RM finální 
podobu soutěžních podmínek k odsouhlasení. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 376/18 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 

dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Klatovech – 4. etapa". 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 

824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503. 

 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.835.010,00 Kč 
bez DPH, 3.430.362,10 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 377/18 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky 

dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Technika pro 

komunální údržbu". 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 

269, 165 00 Praha 6, IČ: 44792247. 
 

2.  Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení kupní smlouvu za cenu 4.535.900,00 Kč 
bez DPH, 5.488.439,00 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 378/18 

Rada města souhlasila s podáním žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 26. výzvy SŽP na realizaci 

akce „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“ a uložila ORM ve spolupráci s VRV, a. s. zajistit 

podání žádosti na projekt v termínu do 20.10.2022. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 379/18 

Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če 

z 25.04.2021, 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. 380/18 
Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o neposkytnutí účelové dotace od Plzeňského 
kraje z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022 na akci ,,Klatovy – Čínov, 
kanalizace - 1. část“                                                                                  

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 381/18 

Rada města schválila předložený návrh územní studie ÚS.19 – Sobětice a uložila odboru 

výstavby MěÚ zajistit vložení této územní studie do evidence územně plánovací činnosti. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 382/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit zařazení následujících žádostí do Zadání změny územního 
plánu města Klatov č. 3:  

žádosti pod čísly 1 s redukcí plochy, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 s redukcí plochy, 12 s redukcí plochy, 
13, 14, 15 s redukcí plochy, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
b, 40, 42, 43 s redukcí plochy, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.  

2.  Rada města doporučila ZM zamítnout zařazení následujících žádostí do Zadání změny územního 
plánu města Klatov č. 3:  

žádosti pod čísly 4, 7, 9, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 39 a, 41, 47. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 383/18 

1. Rada města schválila valorizaci mzdového katalogu městem založených společností 
s ručeným omezeným s účinností od 01.09.2022. 

2. Rada města schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele městem založených 

společností z důvodu valorizace měsíční odměny s účinností od 01.09.2022.  

Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 384/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ z 19.09.2022. 

 

 

Bod č. 385/18 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro posuzování žádostí o dotace z programu 

„Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2022“ z 19.09.2022 a přijala 

tyto závěry: 
1. Klatovský spolek vinařů – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů při akci Svatomartinské slavnosti v Klatovech, 

2. Kulturní centrum Falkon – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na zajištění 
činnosti  centra, 

3. HC Klatovy – pořízení umělého kluziště, žádost byla přesunuta do mimořádných dotací, 
4. HC Klatovy – dovybavení tělocvičny HC Klatovy, žádost byla přesunuta do mimořádných 

dotací. 
Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 386/18 

Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Točník 74, jehož nájemcem je 

, , . 
Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 387/18 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 7/22 z 20.09.2022 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 314 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. 6 na adrese Klatovy, Podhůrecká 
832/III s . , , , na dobu 

neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 

50.000 Kč, 
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k bodu 4.  3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1+1 s příslušenstvím na adrese 
Klatovy, Václavská 122/I, s  , , na dobu 

určitou 1 rok,  

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, 0+1 s příslušenstvím na adrese 
Klatovy, Koldinova 326/II, s . , ,  

, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5. 1.  schválila výpověď smlouvy o ubytování v ubytovací jednotce č. 27, Klatovy. 

Zahradní 743/III, jejíž uživatelkou je  z důvodu hrubého porušení 
ustanovení ubytovacího řádu, 

k bodu 6.  1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy, Masarykova 

392/III s , , , na dobu 

neurčitou, 

k bodu 6. 2.  schválila ubytování sl.  v ubyt. jednotce č. 7 na adrese Klatovy, 

Zahradní 743/III, kterou užívají .  
   Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 388/18 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené 
společností Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou 

Kurcovou (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostory Václavská 215, Klatovy I – poř. č. 248. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené společností 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 

(pronajimatel) a společností Žíznivej s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem Chmelíkem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Václavská 215, Klatovy I – poř. č. 249. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené společností 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 

(pronajimatel) a . , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Vídeňská 9, Klatovy IV – poř. č. 250. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené společností 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 

(pronajimatel) a ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. jednotka 6/22 Vídeňská ul. 6, Klatovy IV – poř. č. 251. 

 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 21/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené společností 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 

(vypůjčitel)  a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech,  zastoupeným ředitelem Mgr. 
Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčené předměty dle přílohy č. 1 do pavilonu skla, PASK – poř. č. 252.  

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy 
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a Prachatickým muzeem, 

Velké náměstí 13, Prachatice (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení movitých věcí do pavilonu skla, PASK – poř. č. 253. 
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Smlouva o výpůjčce předmětů ze sbírky muzea Šumavy Sušice mezi městem Klatovy, 
zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. 

Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a  Muzeem Šumavy Sušice, p.o. Plzeňského kraje, zastoupené 
ředitelem Mgr. Josefem Haisem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčené předměty s poř. č. 1.-14, přílohy č. 1 – poř. č. 254. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
firmou Senergos, Ostopovice, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0017632/VB/002, Dobrá Voda u Chlistova KT, k.ú. Střeziměř 
parc. č. 1088 – NN – poř. č. 255. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 

firmou Senergos, Ostopovice, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0018636/VB/001, Čínov, KT, parc. č. 3121/6 – NN – poř. č. 
256. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 

zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Jiřím Palečkem (budoucí 
oprávněný) a organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, zastoupenou generálním 
ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (investor). 

Předmět smlouvy: stavba PREL A přeložka plynovodu, Přestupní terminál veřejné dopravy 

v Klatovech č. stavby EVIS: 8800087202 – poř. č. 257.  

 

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

(kupující) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, zastoupeným likvidátorem podniku 
Ing. Ladislavem Vilimovským (prodávající). 
Předmět smlouvy: parc. č. 599/2, 601, 851 k.ú. Klatovy a Střeziměř – poř. č. 258. 

 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, 

zastoupený likvidátorem podniku Ing. Ladislavem Vilimovským (převádějící). 
Předmět smlouvy: parc. č. 11/27 k.ú. Habartice u Obytců – poř. č. 259. 

 

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

(propachtovatel) a Farmou Neznašovy, s.r.o., zastoupenou jednatelem Janem Duchkem 
(pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 782/1, 1089/1 k.ú. Luby – poř. č. 260. 

 

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

(propachtovatel) a společností AgroKol s.r.o., Koloveč, zastoupenou jednatelem Josefem 
Kadlecem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 727, 741, 798, k.ú. Štěpánovice – poř. č. 261. 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022Če 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. dodatku č. 2 – poř. č. 262. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností VAK SERVIS s.r.o., zastoupenou jednatelem 

společnosti Mgr. Michalem Marešem. 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. smlouvy – poř. č. 263. 

 

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 (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 5.1. smlouvy – poř. č. 264.  

 

Bod č. 389/18 

Rada města schválila společnosti Gustav Fifka, jun. Viva Design, s.r.o. poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 50.000 Kč na vydání publikace klatovského keramika Gustava Fifky. 

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

Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 390/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 
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Bod č. 391/19 

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

Bod č. 392/19 

Rada města se seznámila s Územní studií ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod Mlékárnou. 
 

Bod č. 393/19 
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 odboru životního prostředí 
MěÚ Klatovy Mgr. Renatu Chvojkovou, , . 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 394/19 

1. Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2022 
společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.  

2. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. z 11.10.2022. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

 

Bod č. 395/19 

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

„Chaloupky, KT, parc. č. 2601/1, VN, TS, NN“ a s uložením kabelů VN a NN v obecních 
pp. č. 2601/1 a 3621/3 v k. ú. Klatovy a s výstavbou kioskové trafostanice na pp. č. 2601/1 
v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

2. Rada města neschválila podání nabídky na výkup pozemku pp. č. 1927/24 v k. ú. Klatovy o 

výměře 3 010 m2 od ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha do výběrového 
řízení. 

 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/201 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 3206/121, 

3206/183 a stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy v období od 01.11.2022 do 15.12.2022, pro účely 
uložení kabelu VN za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě 
povrchu po výkopu. 

 

4. 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. 3449 v k. ú. 
Klatovy v období od 31.10.2022 do 02.11.2022, pro účely propojení plynovodu za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

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

akci „Klatovy – ul. Gorkého, přeložka vodovodu“ a s uložením vodovodního řadu v obecní 
pp. č. 2754/2 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. října 2022  
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b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy a souhlasila se 

zásahem do chráněné komunikace z asfaltového povrchu ul. Procházkova na pp. č. 2754/2 
v k. ú. Klatovy pro účely vybudování vodovodního řadu, dle podmínek HO. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce „IE-12-0008465 – Klatovy, Retex sídl. – Intertell a 

Dřev. závody - VN“ v obecních pp. č. 1447/1, 1447/2, 1442/2 a 1443/4 v k. ú. Klatovy dle 

předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí n. Labem 

a)  v pozemcích pp. č. 3206/1, 3206/124 a 3206/141 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města 
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 193,30 bm plynovodu (ul. Suvorovova) za 1.000,00 Kč bez DPH, 

  

b)  v pozemcích pp. č. 3508/2 v k. ú. Klatovy a pp. č. 1195/2, 1367, 1190/16, 1190/4 a 

1036/2 v k.ú. Kal u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 53,76 bm plynovodních 
přípojek za 1.000,00 Kč bez DPH (Kal), 

  

c)  v pozemcích pp. č 3199/3, 3202/7, 3228/15 a 3238/38 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 

plynovodu v rozsahu 977,04 bm plynovodu za 1.000,00 Kč bez DPH (Horažďovické 
předměstí), 

  

d)  v pozemcích pp. č. 684/7, 684/28, 684/29, 684/30, 684/32, 684/36, 684/43, 684/44 a 

3475/6 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 161,94 bm plynovodu za 

1.000,00 Kč bez DPH (ul. 5. května - Albert), 

  

e)  v pozemcích pp. č. 551/1, 3475/4 a 3475/5 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 88,56 bm plynovodu za 1.000,00 Kč bez DPH (ul. 5. května – OČIBOS), 

  

f)  v pozemcích pp. č. 3070/3, 3070/4, 3411/1, 3659, 3822/3 a 3822/37 v k. ú. Klatovy ve 

vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby 
a oprav plynovodu v rozsahu 51,23 bm plynovodních přípojek za 1.000,00 Kč bez DPH 

(Čínov). 
 

 

8. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí n. Labem: 

a)  v pozemku pp. č. 3236/1 v k. ú. Klatovy vlastníka Šumavská správa nemovitostí, s. r. o., 

Puškinova 680, 339 01 Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,63 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 31,50 

Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 3200/1v k. ú. Klatovy vlastníka LTK Klatovy, z.s.,  

U Čedíku 610, 339 01 Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu v rozsahu 72,11 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 
3.605,50 Kč bez DPH (Horažďovické předměstí), 
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b)  v pozemku pp. č. 3475/2 v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 15,14 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 
bm, celkem 757,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 604/6 v k. ú. Klatovy vlastníka 
Drůbežářský závod Klatovy, a. s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 2,93 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 146,50 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 684/1 v k. 

ú. Klatovy vlastníka ,  pro umístění, přístup k 

zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,00 bm 

plynovodu, ochranné pásmo 2,39 m2 bezúplatně, a v pozemku pp. č. 684/8 v k. ú. 
Klatovy vlastníků ESIO, s. r. o., Černochova 1291/2, 158 00 Praha, ,  

,  a , ,  Klatovy pro 

umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 

0,00 bm plynovodu, ochranné pásmo 12,78 m2 bezúplatně (ul. 5. května - Albert), 

 

c)  v pozemku pp. č. 3475/3 v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 7,01 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 
bm, celkem 350,50 Kč bez DPH a v pozemku pp. č. 6601 v k. ú. Klatovy vlastníků 
ELEKTRO EFEKT, s. r. o., Sportovní 783, 339 01 Klatovy, Frančík, s.r.o., Ústaleč 64, 
341 42 Nalžovské Hory, , , ,  

, ,  a město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 9,95 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 497,50 Kč bez DPH (ul. 5. 
května – OČIBOS), 

 

d)  v pozemku pp. č. 3080/10 v k. ú. Klatovy vlastníka Střední škola zemědělská a 
potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 18,80 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 940,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 3080/1 
v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 0,00 bm plynovodu, ochranné pásmo 9,20 m2 bezúplatně; v pozemku pp. č. 
3655/3 vlastníka Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 6,12 bm plynovodu za 500,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 

3089/9 v k. ú. Klatovy vlastníka Jan Šilhavý, Čínov 161, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,48 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 24,00 Kč bez DPH a v pozemku pp. č. 3080/15 
v k. ú. Klatovy vlastníků , , , , 

, , , ,  

pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 0,97 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 48,50 Kč bez DPH 

(Čínov). 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

 

 



4 

 

 

Bod č. 396/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 19 OPŽP na akci „Malá vodní 
nádrž Klatovy Luby – Výhořice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v nejbližším možném 
termínu.  
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 397/19 

1.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „Pódium v 
letním kině Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou MLT s.r.o., Chodská 1032/27, 

120 00 Praha, IČ: 45352895 za cenu 806.100,00 Kč bez DPH, 975.381,00 Kč vč. DPH.  
 

2.  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu s rozvazovací 
podmínkou do 28.02.2023 pro případ neschválení dotace. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 398/19 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z programu ,,Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. 
Prahy z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR“ k projektu s názvem Odborná příprava, zásah, vybavení a 
opravy JSDH Klatovy, JSDH Klatovy-Luby, JSDH Dehtín, JSDH Sobětice, JSDH Štěpánovice, 
JSDH Střeziměř, JSDH Tajanov, JSDH Točník, JSDH Tupadly a uložila ORM zajistit podání 
žádosti v termínu do 19.10.2022.  

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 399/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu na projekt „Vybavení základních škol II.“ a uložila ORM zajistit podání žádosti 
v termínu od 01.11.2022. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

            ředitelé škol 
    

Bod č. 400/19 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.10.2022. 

 

Bod č. 401/19 

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 Oblastní charitě 

Klatovy na provoz Domova pokojného stáří za období od 01.05.2022 do 30.09.2022 ve výši 
43.975,00 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 

poskytnutí. 
   Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

           pí J. Zedlová 

Bod č. 402/19 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru z 

12.09.2022 a doporučila ZM: 

1. poskytnout dotaci na výměnu oken na objektu čp. 187, Pražská ulice na pozemku stp. č. 
787/1, k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy v souladu s „Programem pro 

poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“ ve výši 88 tis. Kč. 
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2. poskytnout dotaci na opravu fasády objektu čp. 201, Vídeňská ul. na pozemku stp. č. 908 
k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy v souladu s „Programem pro 

poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“ ve výši 112 tis. Kč. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
      

Bod č.  403/19 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 12.10.2022 a 

přijala následující závěry:  
1. schválila žadatelům poskytnutí dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže, výše příspěvku 

    činí 2.385 Kč/1 člen, dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
 

2. žádosti o mimořádné dotace:  
a)    Atletika Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč 

na Mistrovství PK ve vícebojích všech věkových kategorií, 
b) SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné 

dotace ve výši 8.000 Kč na pořízení cen Pošumavské hasičské ligy, 

c) Atletika Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč 
na pořádání Běhu klatovskou Hůrkou.  

d) HC Klatovy - rada města požaduje žádosti o dotaci doplnit o informace v rámci diskuse.

  

  Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 404/19 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zrušila k 21.10.2022 komise rady města – finanční, pro územní rozvoj, 
urbanismus a RMPZ, majetkovou, bytovou, pro nebytové prostory, pro výchovu vzdělávání a sport 
a pro kulturu a cestovní ruch.  

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

 

Bod č. 405/19 

Rada města schválila Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy „Podpora při 
stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v roce 2023“ 

v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová, 
                 pí Ing. A. Kunešová 

 pí Mgr. R. Šustrová  

 

Bod č. 406/19 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 

schválila Plán obnovujících oprav pro rok 2023 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

 pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 407/19 

1. Rada města schválila aktualizaci č. 2 plánu vodohospodářského fondu pro rok 2022.  

2. Rada města schválila aktualizaci č. 1 plánu fondu dešťové kanalizace pro rok 2022. 
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3. Rada města uložila ORM zajistit v koordinaci s dalšími odbory města a provozovatelem VHI 

realizaci akcí obsažených v plánu vodohospodářského fondu a fondu dešťové kanalizace a 
podílet se na přípravě akcí obsažených v zásobníku vodohospodářského fondu.  

        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

                            p. Ing. M. Vlček 

                            vedoucí odborů MěÚ 

 

Bod č. 408/19 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru na pořízení rehabilitačních a 
aktivizačních pomůcek pro klienty Domova pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domova se 

zvláštním režimem v Újezdci. 

   Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 409/19 

1. Rada města vzala na vědomí aktualizovaný Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na Klatovsku na období 2023 – 2025. 

2. Rada města vzala na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb na r. 2023. 
         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 410/19 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro: 

Domov pro seniory Klatovy: 

věcný dar – Infuzní pumpa HEDY v hodnotě 17.303 Kč,    

dárce: Neurologie-EMG s.r.o., . , , , . 

 

Domov se zvláštním režimem v Újezdci: 

finanční dar ve výši 3.000 Kč na nákup potřeb na aktivizační činnosti klientů, 

dárce: Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice,  
IČ 00031968, 

finanční dar ve výši 10.000 Kč na nákup potřeb na aktivizační činnosti klientů, 

dárce: Diometal Pro s.r.o., Nádražní 626, 342 01 Sušice, IČ 02558785. 

 

2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 

  smlouvami. 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 411/19 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 

podání žádosti o podporu pro Domov pro seniory v Klatovech v rámci grantové výzvy, 

vyhlášené nadačním fondem Abakus „Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro 

seniory.“  

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 412/19 

Rada města schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem 
VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy, se sídlem Klatovy, Randova 72, IČ 468877351, na 
nebytové prostory Klatovy, Plzeňská 831/II a to od 01.11.2022. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 413/19 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na adrese Klatovy, Masarykova 

392/III s  a , , , na 

dobu neurčitou, nájemné 53,49 Kč/m2, pod podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu 
bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 392/III.  

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 

392/III , , ,  na dobu 

určitou 6 měsíců, nájemné 80,61 Kč/m2. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 414/19 

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

 

Bod č. 415/19 

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 Předslav, zastoupenou starostou Bc. 

Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 265. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017221/VB/001 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, K Pile, parc. č. 1967/20 – NN – poř. č. 266. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017241/VB/001 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1397/2 – NN – poř. č. 267. 

 

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Magdalenou Malou, Praha (umělec). 

Předmět smlouvy: Zpívání koled s ČR Plzeň – poř. č. 268. 

 

Smlouva o spolupráci při zajištění 15. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a 
mládež JUNIORFEST 2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a spolkem JUNIORFEST, z.s., zastoupený předsedkyní spolku Mgr. 

Martinou Míškovou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: spolupráce na projektu – poř. č. 269. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. 

Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: akce “Vodovodní přivadeč Točník – Otín“ – poř. č. 270. 
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Smlouva na výkon činnosti koodinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a  

, ,  (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce objektu čp. 363/IV, Klatovy“ – poř. č. 271. 

 

Smlouva o bezúplatném postoupení práv a o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. (autor) a společností BIS, a.s. (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: stavba „Podporované (pečovatelské) byty Klatovy – poř. č. 272. 

 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 25/2022  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, 

zastoupným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů dle přílohy č. l smlouvy, pod poř. č. 1. 7.  – poř. č. 273. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a , ,  (dárce). 
Předmět smlouvy: peněžitý dar na zahradní úpravy – poř. č. 274. 

 

 

Bod č. 416/19 

Rada města schválila program ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného 24.10.2022. 

 

Bod č. 417/19 

Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování rekonstrukce umělého povrchu 
atletického stadionu žadateli Atletika Klatovy z.s. ve výši 30 % potřebné částky, nejvýše do  
5 mil. Kč z rozpočtu města.  
        Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 418/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 



1 

 

 

íjna 

 

 

 

 

 

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). 



7 

 

 

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  
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Bod č. 444/21 

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

Bod č. 445/21 

1. Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu části pp. č. 1927/37 o výměře cca 2 500 m2 v k. 

ú. Klatovy pro , , .  za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, tj. 

celkem 875,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou pro účely udržování a provozování 
patovacího greenu.  

 

2.   Rada města v rámci akce „Klatovy III – vodovodní přípojka pro č.p. 847“ nesouhlasila s 

provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na obecní pp. č. 968/60 v k. ú. Klatovy.  

 Zodpovídá: pí. Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 446/21 

1. Rada města vzala na vědomí informace o dotačních možnostech na rekonstrukci 
gastronomických provozů školských a sociálních zařízení města a o stavu rozpracovanosti 

vytipovaných akcí.  
 

2.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „Rekonstrukce 

kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou 2V 

projekt s.r.o., Milevská 1113/30, 140 00 Praha za cenu 588 150,00 Kč bez DPH, 711 661,50 Kč 
vč. DPH s termínem plnění do 20.04.2023. 

 

3.   Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 447/21 

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace RPS Pod 

Hůrkou, Klatovy – etapa 4“ s firmou PSDS s. r. o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha – Satalice  

za cenu 500.000,00 Kč bez DPH, 605.000,00 Kč vč. DPH s termínem plnění do 30.06.2023. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 448/21 

1. Rada města schválila Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Klatov pro období 
2022 až 2031 a Plán preventivní údržby vodovodů a kanalizací pro rok 2023 v předloženém 
znění. 

2.  Rada města se seznámila s čtvrtletní zprávou o stavu provozovaného vodohospodářského 
majetku za 3. čtvrtletí roku 2022. 

 Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

 pí Mgr. R. Šustrová 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 21 (2) 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 28. listopadu 2022  
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Bod č. 449/21 

1. Rada města rozhodla o realizaci akcí „Umělé kluziště“ a „Dovybavení tělocvičny“ v prostorách 
Zimního stadionu v Klatovech a uložila ORM zajistit realizaci v termínu 12/2022-01/2023. 

2. Rada města souhlasila s předloženým návrhem financování obou akcí.  
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 pí Ing. I. Vyhnalová 

Bod č. 450/21 

Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 2/2022, o stání silničních motorových vozidel  

ve vymezených oblastech na území města Klatov v předloženém znění. 
 Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 451/21 

Rada města schválila Pravidla pro zajištění přístupu k informacím v předloženém znění.  
 Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová  

 

Bod č. 452/21 

Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, pís. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
jmenovala předsedy a členy komisí rady města s účinností od 01.12.2022:  

Finanční komise  

předseda: Bc. Pavel Strolený  
členové: Ing. Vladimír Král, Ph.D., Ing. Jiří Kubát, Ing. Stanislav Kopáček, Petr Fiala, Jan Netrval, 

Jaroslav Bukovský, Mgr. Ivan Šlajs, Ing. Stanislav Šlehofer, Ing. Tomáš Nejdl, Štěpánka Hnojská, 
Ing. Jan Brantl, Ing. Josef Hosnedl, Ing. Jiří Sudík, Petra Zahrádka.  
Zapisovatelka: Ing. Ivana Vyhnalová  
 

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ  
předseda: MUDr. Miloš Chroust  
členové: Zdeněk Baselides, Martin Pytel, Mgr. Olga Kalčíková, Ing. Jiří Pohanka, Ing. Ivan Šillar, 

David Morávek, Jan Auermüller, Jan Papež, Doc. Otakar Čerba, Ph.D., Bc. Nikola Novák, Pavel 
Ponocný, Ing. Arch. Jan Bauer, Ing. Ján Ridzoň, Mgr. Ivana Šedivá.  
zapisovatelka: Ivana Kamenová  
 

Komise majetková  
předseda: Stanislav Šafránek  
členové: Ludmila Běloušková, Zdeněk Baselides, Kateřina Sieglová, Adam Popelka, Pavel Šefl, 
Ladislav Matějka, Mgr. Dušan Kučera, Petr Rosa, MUDr. Jan Ludvík, MUDr. Hana Müller 
Košanová, Doc. Tomáš Kozák, PhD., MUDr. Jan Humplík, Helena Naďová, František Riška.  
Zapisovatel: Ing. Karel Vítovec  
 

Komise bytová  
předseda: Marie Hulešová  
členové: Ivanka Maříková, Rudolf Lang, Ing. Dagmar Reitmaierová, Šárka Vítková, Eva Kauerová, 
Mgr. Věra Tomaierová, Zdeněk Bílý, Daniel Koželuh, Mgr. Štěpánka Naušová, Mgr. Kristýna 
Čerbová, Jaroslav Hostaš, Andrej Sabol, Helena Naďová, Dana Holá.  

zapisovatelka: Miluše Šottová  
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Komise pro nebytové prostory  
předseda: Mgr. Jaromír Veselý  
členové: Rudolf Lang, Kateřina Sieglová, Pavel Šefl, Jaroslav Bukovský, Miloslava Šeflová,  
Karel Bárta, Milena Špatenková, Ing. Jiří Sudík, Ing. Luboš Nový MBA, Mgr. Jaroslav Vágner,  

Mgr. Petra Haviarová, Ing. Michal Hosnedl.  
zapisovatel: Petr Zíka  
 

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport  
předseda: Mgr. Vítězslav Šklebený  
členové: Tomáš Kanta, Václav Kosnar, Václav Štípek, Pavel Hejpetr, Monika Morávková, Romana 
Kuželíková, Olga Reitmajerová, Mgr. Jaromír Veselý, RNDr. Kateřina Vágnerová, Mgr. Petr 

Pavlas, Ph.D., Jiří Klouda, Mgr. Jiří Štancl, Pavel Pošar, Josef Janda.  
zapisovatelka: Ing. Alena Kunešová  
 

Komise pro kulturu, cestovní ruch, Zdravé město a MA21  
předseda: Ing. Martin Kříž  
členové: Ing. Hana Kristová, Marie Míková, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Roman Schavel,  
Mgr. Pavel Koura, Alena Bálková, Mgr. Ivan Šlajs, Ing. Dagmar Reitmaierová, Ing. Tomáš Nejdl, 
Jan Ráček, Bc. Stanislav Václavovic, Jan Benda, Václav Touš, Milena Špatenková.  
zapisovatelka: Monika Kováříková 

      Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 453/21 

1. Rada města pověřila zastupitelku RNDr. Kateřinu Vágnerovou k přijímání prohlášení o vstupu 

do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Rada města ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů stanovila, že při významných příležitostech a občanských obřadech mohou Ing. 

Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Bc. Pavel Strolený a RNDr. Kateřina Vágnerová užívat 
závěsný odznak, tj. odznak s velkým státním znakem.  

 

3.  Rada města určila ve smyslu § 11a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že místem pro konání 
slavnostních obřadů je obřadní síň radnice, nám. Míru 62, Klatovy. Rada města určila, že 
svatební obřady mohou probíhat každou sobotu v době od 9:30 do 14:00 h, maximálně však 9 
obřadů/sobota.  

 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 454/21 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. rozdělení schváleného 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro rok 2022 v celkové výši 11.100 tis. Kč takto:  

- ve výši 7.100 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz MěÚSS Klatovy,  

- ve výši 4.000 tis. Kč jako investiční příspěvek do fondu investic MěÚSS Klatovy. 

      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 455/21 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. změnu plánu rozpočtu pro 

rok 2022 dle přílohy.  
  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 456/21 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy, p. o. přijetí darů pro: 

Domov pro seniory Klatovy: 

finanční dar 25.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů 

dárce: ,  

 

finanční dar 5.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů 

Dárce:
 

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci: 
finanční dar 10.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů 

dárce: ,  

 

Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy, p.o. v souladu s darovacími 

smlouvami. 

 

2.  Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, p.o. 

na pořízení následujícího zařízení: 
Domov pro seniory Klatovy: 

2x podlahový mycí stroj – v celkové výši max. 150.000 Kč včetně DPH.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 457/21 

Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s Diakonií ČCE – Středisko celostátních 
programů a služeb, IČ 48136093, na nebytový prostor č. 55 nacházející se na adrese Klatovy, 
Vídeňská 9/IV, účel využití – kancelář, sklad. Roční nájemné 5.052 Kč.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 458/21 

Rada města schválila navržený ceník služeb poskytovaných Útulkem pro opuštěné a zatoulané  
psy s platností od 01.01.2023. 

 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek  

 

Bod č. 459/21 
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci čerpání 
fondu investic ve výši 26 015 Kč za zpracování projektu „Rekonstrukce skladu a vybudování WC 
pro děti v MŠ Národních mučedníků Klatovy“. 

 Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 460/21 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. 

z 09.11.2022. 

 Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 

 

Bod č. 461/21 

Rada města se seznámila s dodatkem č. 5 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů Pošumavské odpadové s.r.o. a souhlasila s výší cen s platností od 

01.01.2023. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek  
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Bod č. 462/21 

Rada města se seznámila s dodatek č. 10 k mandátní smlouvě Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. 
a souhlasila s výší cen s platností od 01.01.2023. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
   

Bod č. 463/21 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy,  

čerpání investičního fondu: 

a) ve výši 84.210 Kč na pořízení 2 ks interaktivních dataprojektorů Optoma, 

b) ve výši 234.750 Kč na pořízení vybavení pro školní výuku (projektory, keramická tabule, 

objednací terminál).  
 Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 464/21 

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 Hnačov, zastoupenou starostou Milanem 

Přerostem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy:  služby sociální prevence – poř. č. 299. 

 

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

(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o., zastoupenou Petrem Štýsem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy:  Betlém pro město Klatovy – pátá část – poř. č. 300. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností  
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO VTL DN 150 Teplárna – Zdebořice, číslo stavby: 7700101447“ – 

poř. č. 301.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností  
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – nábř. Kpt. Nálepky + 1, číslo stavby: 7700101370“ 

– poř. č. 302. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0019034/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 (oprávněný). 
Předmět smlouvy:  akce „Kydliny, KT, čp. 54 – NN“ – poř. č. 303. 

 

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

(objednatel) a společností PSDS s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřím Surovcem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení PD na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 4“ _ poř. č. 
304. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2022/Če z 12.07.2022 mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MgA. Františkem Dečmanem, 
Praha (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 7.2. „smlouvy“ – poř. č. 305.  

 

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

(objednatel) a společností Atelier bod architekti s.r.o., Praha, zastoupnou Ing. Arch. Vojtěchem 
Sosnou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: zhotovení PD na akci „Rekonstrukce dvorního traktu při čp. 66/I“ – poř. č. 306. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Čínov“ – poř. č. 307. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Kal“ – poř. č. 308. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Nízkotlaké plynovody a přípojky Klatovy, 3 BD Suvorovova“ – poř. č. 
309. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy, Horažďovické předměstí“ – poř. 
č. 310. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Středotlaký plynovod Klatovy, supermarket Prima /Albert/“ – poř. č. 311. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Středotlaký plynovod Klatovy, objekt OČIBOS /bývalý/“ – poř. č. 312. 

 

Kupní smlouva o prodeji nemovité věci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou  

Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3475/56, 3475/57 v k.ú. Klatovy – poř. č. 313.  
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(půjčitel) a Městským kulturním střediskem Klatovy, zastoupeným ředitelem Karlem Kotěšovcem 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 1410/39, 279/9, 3407/11, 3405/15 a staveb. pp. č. 456, 536, 3466/1 v k.ú. 
Klatovy – poř. č. 314. 

 

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

(půjčitel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené ředitelem Ing. Liborem Hoškem 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 1410/39, 3206/116 v k.ú. Klatovy – poř. č. 315. 

 

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

(půjčitel) a Domem dětí a mládeže, Klatovy, zastoupeným ředitelkou Mgr. Michaelou Kryjovou 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 3410/1 – poř. č. 316.  

 

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

(půjčitel) a Svazem zdravotně postižených z.s. Šumava – Klub Klatovy tělesně postižení, 
zastoupeným předsedkyní organizace Milenou Roubalovou (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp. č. 1410/39, 3407/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 317. 

 

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

(propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlynaříkem, Klatovy (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 1534/3, 1725, 2458, 1927/34 572, v k.ú. Klatovy – poř. č. 318. 

 

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

(propachtovatel) a

(pachtýř). 
Předmět smlouvy: p. č. 13/1, 449/5 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 319.  

 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 4/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o, zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a

(půjčitel). 
Předmět smlouvy: předměty zapůjčené na výstavu „Kouzelné světlo vitrážových lamp“ – poř. č. 
320. 

 

Bod č. 465/21 

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.   

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č.  466/21 

1. Rada města schválila dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů odměnu 
ředitelům ZŠ a MŠ v předložené výši. 

2. Rada města pověřila vedoucí OŠKCR zaslat na jednotlivá zařízení sdělení, týkající se 
jednotlivých výší odměn. 

Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
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Bod č. 467/21 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Mgr. Rudolf Salvetr 

                                                                  starosta města 

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Chroust    Ing. Martin Kříž    Bc. Pavel Strolený 

místostarosta                                   místostarosta                                        místostarosta 
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Bod č. 468/22 

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

Bod č. 469/22 

1. a) Rada města doporučila ZM schválit výkup části pp. č. 800 o výměře cca 10 m2 v k. ú. 
Habartice u Obytců do majetku města od , .   

, , .  za cenu smluvní 500,00 Kč (DPH 

nebude účtováno). 
b) Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků pp. č.  80/8 – 83 m2, 684/5 - 5 m2, 

791/5 – 38 m2, 792/7 – 5 m2, 792/11 – 13 m2, 90/5 – 2 m2, 399/3 – část cca 4 m2, celkem 

150 m2 ve vlastnictví , , . , 
, .  za část obecní pp. č. 399/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Habartice u 

Obytců bez finančního plnění. 
 

2. Rada města rozhodla o pachtu: 

a)  v k. ú. Malechov pp. č. 600 o celkové výměře 5 022 m2 pro ,  

, , za 7.000,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu neurčitou, 
b)  v k. ú. Vícenice u Klatov pp. č. 183/11 a 183/14 vše o celkové výměře 6 300 m2 pro  

, , za 5.200,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu 

neurčitou, 

c)  v k. ú. Dehtín pp. č. 723/24, 723/21, 723/27, 723/30 a 651/21 vše o celkové výměře 19 575 

m2 pro , , , za 10 000,00 Kč/ha/rok + 
inflace, na dobu neurčitou, 

d)  v k. ú. Točník u Klatov pp. č. 486/6, 486/3, 492/64, 492/65, 485/3, 492/54, 483/3, 482/2, 

492/52 a 492/49 vše o celkové výměře 12 072 m2 pro STATEK SOBĚTICE s. r. o., 
Sobětice 75, p. Klatovy, za 7.950,00 Kč/ha/rok + inflace, na dobu neurčitou. 

 

3. a)  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 

prospěch , ,  v obecní pp. č. 967/8 v k. ú. Klatovy pro 

umístění a přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky 

v rozsahu 27 bm přípojky. 
b)  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 

prospěch , ,  v obecní pp. č. 967/8 
v k. ú. Klatovy pro umístění a přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
vodovodní přípojky v rozsahu 27 bm přípojky. 

 

4. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na obecních 

pp. č. 1410/53 a 3537/2 v k. ú. Klatovy, pro účely stavby chodníku a parkovacích stání dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Kydliny, KT, p. č. 598/26 – NN“ pro účely uložení kabelu NN v soukromých pp. č. 650/1 a 
672/1 v k. ú. Kydliny dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

USNESENÍ č. 22 (3) 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 12. prosince 2022  
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6. Rada města souhlasila s umístěním reklamního panelu na dobu určitou do 31.12.2023 pro 
ARBO s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 2479/5 v k. ú Klatovy. 

 

7. Rada města rozhodla o revokaci URM z 11.07.2022 a souhlasila s realizací akce „Otín, 
výstavba RD - ZTV“ na pp. č. 146/30, 146/31, 146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/36 a 

146/37 a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení vodovodního a kanalizačního 
řadu v obecních pp. č. 273/1, 146/7 a 267 v k. ú. Otín u Točníku dle předložené projektové 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. Rada města doporučila ZM schválit změnu podmínek ve Smlouvách o budoucích smlouvách 
kupních na prodej pozemků investorům v průmyslových či obytných zónách takto: 

a) Pokud budou žadatelem předloženy objektivní příčiny pro prodloužení termínu platnosti 

SoBK (objektivnost posoudí RM, ZM), bezsankční období se může prodloužit max. o 6 

měsíců, od 1. dne 7. měsíce může být termín platnosti SoBK prodloužen se sankcí ve výši 
1.000 Kč/den. 

b) Pokud nebudou žadatelem předloženy objektivní příčiny pro prodloužení termínu platnosti 

SoBK, termín platnosti SoBK může být prodloužen se sankcí ve výši 1 000,00 Kč/den, 

k poslednímu dni kalendářního měsíce prodloužení.   
c) Prodloužení termínu platnosti SoBK, bude od 1. dne 13. měsíce sankcionováno pokutou ve 

výši 2.000 Kč/den. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 470/22 

Rada města vzala na vědomí informaci o dodatečném schválení dotace od Plzeňského kraje 
z programu ,,Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022“ k projektu s názvem 

,,Oprava střechy kulturního domu Točník“ a rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši  
200.000,00 Kč. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 471/22 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/26/2022/Kč  
z 29.08.2022, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Linhart spol. s r.o. na akci 

„Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185“. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 472/22 

1. Rada města rozhodla o výjimce ze Směrnice města Klatovy pro zadávání VZMR na 

vypracování projektových dokumentací vč. energetických posudků pro realizaci FVE a 

rozhodla o uzavření smlouvy s firmou Energo Nýrsko s.r.o., Krakovská 583/9, Nové Město, 
110 00 Praha 1 za cenu 1.010.000,00 Kč bez DPH, 1.222.100,00 Kč vč. DPH. 

 

2.  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 473/22 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 36. výzvy IROP na akci 
,,Cyklostezky Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 20.12.2022. 

    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 474/22 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Tisk časopisu KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka řízení – DRAGON PRESS s.r.o., Dukelská 228,  
339 01 Klatovy, IČ: 18237401. 

 

2.  Rada města uložila řediteli Městského kulturního střediska ukončit zadávací řízení a uzavřít 
s vybraným dodavatelem řízení Smlouvu o zajištění služby za cenu 1.173.600,00 Kč bez 

DPH, 1.420.056,00 Kč vč. DPH. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 475/22 

Rada města rozhodla o přijetí dotace ve výši 244.248,00 Kč z MV – GŘ HZS na projekt ,,Odborná 
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Klatovy, JSDH Klatovy - Luby, JSDH Dehtín, JSDH 

Sobětice, JSDH Štěpánovice, JSDH Střeziměř, JSDH Tajanov, JSDH Točník, JSDH Tupadly“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 476/22 

1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze 6. Výzvy Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 v rámci působnosti MAS Pošumaví na projekty: 

  - Herní prvky v obci Dehtín, kde žadatelem je město Klatovy, 
- Rekonstrukce šaten v ZŠ Klatovy, Čapkova, kde žadatelem je Základní škola Klatovy, 

Čapkova ul. 126,  

- Rekonstrukce skladu MŠ Klatovy, Národních mučedníků, kde žadatelem je Mateřská škola 
Klatovy, Studentská 601,   

- Mobilní zařízení pro činnosti knihovny, Klatovy, kde žadatelem je Městská knihovna 
Klatovy. 

 

2.  Rada města uložila statutárním zástupcům uvedených žadatelů uzavřít Dohodu o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve stanoveném termínu. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 477/22 

Rada města doporučila ZM schválit: 

1.  Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě „Provozování vodohospodářské infrastruktury města 

Klatovy“ v předloženém znění, 
 

2.  ceny vodného a stočného na rok 2023 

a)  v cenách bez daně z přidané hodnoty: 

  vodné ve výši 40,27 Kč/m3; 

 stočné ve výši 31,96 Kč/m3; 

 tj. vodné + stočné celkem 72,23 Kč/m3. 

b) v cenách včetně daně z přidané hodnoty: 

 vodné ve výši 44,30 Kč/m3, 
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 stočné ve výši 35,16 Kč/m3; 

  tj. vodné + stočné celkem 79,46 Kč/m3. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 478/22 

Rada města doporučila ZM schválit zrušení peněžního fondu Čisté město  
 Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 479/22 

1. Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  

a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2023 – 2027  

b) rozpočet města Klatovy na rok 2023 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši     612.510 tis. Kč, 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši     479.435 tis. Kč  

Rozpočtovou rezervu pro rok 2023 ve výši    131.035 tis. Kč  

Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2022 ve výši  350.621 tis. Kč  

Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy č. 2  

Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3  

Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4  

Splátky úvěru dle Přílohy č. 5  

Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6  

Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 dle Přílohy č. 7.  

 

2.  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 mimořádných dotací 
přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2023, a 

uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům:  

Stálá divadelní scéna Klatovy ve výši  700.000 Kč  

SK Klatovy 1898, z. s. ve výši   300.000 Kč  

TJ Start Luby, z.s. ve výši   200.000 Kč  

HC Klatovy z.s. ve výši            2.250.000 Kč  

Senior HC Klatovy, s. r. o. ve výši 350.000 Kč  

Basketbalový klub Klatovy ve výši  320.000 Kč  

 

3.  Rada města doporučila ZM schválit navýšení/snížení limitu na platy příspěvkových organizací 
města pro rok 2022.  

4.  Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 07/2022.  

 Zodpovídá: pí. Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 480/22 
Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru  
ze 06.12.2022. 

 Zodpovídá: p. Bc. P. Strolený  

 

Bod č. 481/22 

1. Rada města rozhodla o o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/HO/-INV/2022 ze 

14.11.2022, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Nepomuk s.r.o. na akci „Lávka 
MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy“. Předmět dodatku je změna seznamu poddodavatelů při 
provádění díla.  
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2. Rada města uložila HO zajistiti uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
   Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 482/22 

Rada města doporučila ZM schválit politika pro projekt Klatovy Zdravé město Ing. Martina Kříže. 

          Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 483/22 

l. Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 

2. Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná 06.04.2023. 

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 484/22 

l. Rada měst rozhodla o uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo č. OŽP/9/2022/Ho ze dne 
14.04.2022 uzavřené mezi městem Klatovy a firmou PROJECT PLUS Klatovy, spol. s r.o. IČ 
49791788 na akci „Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly 185“. Předmětem dodatku je změna 
ceny díla. 

2. Rada města uložila OŽP zajistit uzavření Dodatku č. l k SoD v předloženém znění. 
Zodpovídá: Mgr. R. Chvojková 

 

Bod č. 485/22 

Rada města doporučila ZM schválit úpravu čerpání příspěvků ze sociálního fondu dle předloženého 
návrhu.  
 Zodpovídá: Ing. M. Jarošík 

Bod č. 486/22 

1. Rada města schválila změnu plánu hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. na rok 2022. 

2. Rada města schválila změnu plánu hospodaření hospodářské činnosti města na rok 2022. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 487/22 

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31 na adrese Klatovy, 
Václavská 122/I, jehož nájemcem je . , , na dobu určitou do 

30.06.2023. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 488/22 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 409 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s , ,  na dobu neurčitou, pod 

podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč. 
 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 514 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s , .  na dobu neurčitou, pod podmínkou 
uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč. 

 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 489/22 

1. Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy, příspěvkové organizaci 
rozdělení schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele pro r. 2022 v celkové výši 10.140 tis. Kč 
takto: 

a) ve výši 9.640 tis. Kč jako příspěvek na provoz MKS Klatovy,  

b) ve výši 500 tis. Kč jako příspěvek do rezervního fondu MKS Klatovy. 
  Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

 

Bod č.  490/22 

1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy úpravu plánu hospodaření s ohledem na 

navýšení limitu na platy. Částka ve výši 6 914 tis. Kč se tímto stává závazným ukazatelem 

organizace. 

2. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu v částce 4 720 Kč. 

3. Rada města schválila úpravu plánu hospodaření Městské knihovně Klatovy z důvodu ostatního 
čerpání finančních prostředků organizace. 

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 491/22 

1. Rada města schválila aktualizované rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací 
města: MěKS, MŠ Studentská, TSMK pro rok 2022. Tímto se stávají závazným ukazatelem 

hospodaření daných příspěvkových organizací města pro rok 2022. 
2. Rada města schválila aktualizaci závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací 

města: MěKS, MŠ Studentská, TSMK pro rok 2022, a to: 

  a) objem prostředků na platy pro rok 2022, 

  b) odpisové plány příspěvkových organizací po rok 2022. 
          Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová  

Bod č. 492/22 

1. Rada města schválila zřízení transparentního účtu u Komerční banky, a.s. od 1.1.2023 a uložila 
Technickým službám města Klatov zanést tento účet do svého účetnictví. 

2. Rada města schválila umožnění „virtuální adopce“ dlouhodobě neumístitelných psů s možností 
poukázání plateb prostřednictvím transparentního účtu. 

3. Rada města schválila přijetí finančních darů poskytnutých prostřednictvím transparentního účtu a 
jejich použití pro zkvalitnění péče o chované psy a k úhradám mimořádných veterinárních 

zákroků. 
  Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č. 493/22 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 
regionálních funkcí knihoven na rok 2023 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila přijetí 
případné dotace na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu s ustanovením § 27 
odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 494/22 

Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. vzala na vědomí předběžné ceny 

tepelné energie pro rok 2023. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 495/22 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc listopad 2022. 
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Bod č. 496/22 

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 zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, zastoupená Bc. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň (povinná). 
Předmět smlouvy:  akce „SO251 – rekonstrukce lávky podél I/22 v ul. Domažlická“ – poř. č. 321. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/HO-INV/2022 ze 14.11.2022 mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SILNICE 
NEPOMUK s.r.o.,  zastoupenou jednatelem společnosti Josefem Skalou (zhotovitel). 

Předmět dodatku: akce „Lávka MK – 26 Domažlická ulice Klatovy“ -  poř. č. 322. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy dodavatele 002/2022 č. smlouvy objednatele 

OŽP/9/2022/Ho mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností PROJECT PLUS Klatovy, spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem 

Ing. Stanislavem Brandem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 323. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 
Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Pod Koníčky, parc. č. 2017/2 – NN – poř. č. 324. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou 
JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Rybníčky, Pražská – NN“ – poř. č. 325. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 

JH projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Vícenice KT, parc. č. 177/22 – NN“ – poř. č. 326. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet 
Služby, s.r.o., zastoupenou Václavem Kuchtou a Helenou Černíkovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „ROZ, Klatovy, Plynovod a přípojka, VOSO, KLATOVSKÁ TEPLÁRNA 
a.s., číslo stavby: 9900114236“ – poř. č. 327. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet 

Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou, Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Masarykova + 1, číslo stavby: 7700102058“ – poř. 
č. 328. 

 

Ukončení smlouvy vč. Plné moci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (zákazník) a společností ČEZ Prodej, a.s., (obchodník).  

Předmět smlouvy: Podhůrecká, Klatovy č. parc. 4004 – poř. č. 329. 
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Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Státním zemědělským intervenčním 

fondem Praha, zastoupeným ředitelkou RO SZIF Ing. Drahoslavou Brabcovou (poskytovatel 

dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na „Herní prvky v obci Dehtín“ – poř. č. 330. 

 

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

Salvetrem (objednatel) a společností Linhart spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Miroslavem 

Linhartem (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 4.1. „smlouvy“ – poř. č. 331. 

 

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

(propachtovatel) a společností Statek Sobětice, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem 
Markem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 486/6, 486/3, 492/64, 492/65, 485/3, 492/54, 483/3, 483/2, 492/52, 492/49 

v k.ú. Klatovy – poř.- č. 332.  

 

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

(propachtovatel) a ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 600 v k.ú. Malechov – poř. č. 333. 

 

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

(propachtovatel) a ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 183/11, 183/14, k.ú. Vícenice u Klatov. – poř. č. 334. 

 

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

(propachtovatel) a ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 723/24, 723/21, 723/27, 723/30, 651/2 v k.ú. Dehtín – poř. č. 335. 

 

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

(propachtovatel) a ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pp. č. 306, 297/23,204/51, 226/7, v k.ú. Vícenice u Klatov – poř. č. 336. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 

zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Diakonií ČCE – středisko 
celostátních programů a služeb Praha. 

Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostor Vídeňská 9, Klatovy IV – poř. č. 337. 

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ESKON s.r.o., zastoupenou 

jednatelkou Mgr. Hanou Malurovou, MBA (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: servis docházkového systému – poř. č. 338. 

 

Smlouva o poskytnutí Technického zařízení pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a CENDIS, 

s.p., zastoupeným Ing. Janem Paroubkem, Ing. et Bc. Petrem Jilemnickým a Ing. Tomášem Lonským 
(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: pořizování údajů pro řidičské průkazy – poř. č. 339. 
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Smlouva o poskytování služby biologické ochrany ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a . ,  
 (dodavatel). 

Předmět smlouvy: řešení přemnožených holubů – poř. č. 340. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Miroslavem Blabolem, Dis., ředitelem správy Plzeň (povinný). 
Přemdět smlouvy: stavba „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 341. 

 

 

Bod č. 497/22 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Klatov, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška města Klatov č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, v předloženém znění. 
         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

                 pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 498/22 

Rada města vzala na vědomí rezignaci Mgr. Olgy Kalčíkové v Komisi územního rozvoje, urbanismus  

a RMPZ k 30.11.2022. 

 

Bod č. 499/22 

l. Rada města schválila Šachklubu Sokol Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 9.000 Kč 
na dopravu v 2. lize družstev dospělých v sezóně 2022/2023.   

2. Rada města schválila spolku SK Volejbal Klatovy, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
30.000 Kč na účast v soutěži Český pohár žáků (U16). 

3. Rada města schválila Okresní hospodářské komoře poskytnutí mimořádné dotace ve výši  
10.000 Kč na školní veletrh Akademie řemesel. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  
Zodpovídá: pí J. Zedlová  

 

Bod č. 500/22 

Rada města schválila program zasedání ZM konané 20.12.2022. 
 

 

Bod č. 501/22 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

                                                     Mgr. Rudolf Salvetr 

                                                                  starosta města 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Chroust    Ing. Martin Kříž    Bc. Pavel Strolený 

           místostarosta                                  místostarosta                                         místostarosta                            
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