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Bod č. 1/1 

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

Bod č.  2/1 

Rada města se seznámila se záměrem Plzeňského kraje na zpracování ÚS krajiny oblasti „Úhlava 

od Bezděkova po Klatovy“, která je součástí Regionální strategie adaptačních opatření PK pro 

zadržení vody v krajině a vyslovila souhlas s vypracováním studie, kterou zadá Plzeňský kraj. 
 

Bod č. 3/1 

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. 3206/121, 

3206/183 a stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy v období od 01.01.2023 do 31.03.2023, pro účely uložení 
kabelu 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 obecní pp. č. 716 v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov v období od 01.01.2023 do 31.03.2023, pro účely prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
úpravě povrchu po výkopu. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

Bod č. 4/1 

Rada města schválila předložený návrh územní studie ÚS.18 – Pihovice a uložila OVÚP MěÚ 

zajistit vložení této územní studie do evidence územně plánovací činnosti. 
 Zodpovídá. pí Ing. D. Pleskotová  

Bod č. 5/1 

a)  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace na akci 

„Technická a dopravní infrastruktura PZ Chaloupky“. 

b)  Rada města byla seznámena se zájemci o koupi pozemků v průmyslové zóně Chaloupky pro 

vybudování svých provozoven. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 6/1 

a) Rada města vzala na vědomí informaci o připravované jednoduché pozemkové úpravě v k. ú. 
Kydliny a k. ú. Kosmáčov a doporučila ZM schválit podání žádosti na SPÚ o provedení JPÚ  
v k. ú. Kydliny a k. ú. Kosmáčov za účelem realizace opatření pro zadržení vody v krajině. 

 

b) Rada města souhlasila s uzavřením rezervační smlouvy na oddělenou část pozemku (parcela A) 

mezi přístupovou komunikací v průmyslové zóně Chaloupky o výměře cca 6 965 m2 a areálem 
letiště pro manžele . . , ,  s tím, že schválení 
podmínek budoucího prodeje je zcela v kompetenci Zastupitelstva města Klatovy a rezervační 
smlouva musí tyto podmínky respektovat. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

USNESENÍ č. 1 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 3. ledna 2023 
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Bod č. 7/1 

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 2023, 1. 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                                 

Bc. Pavel Strolený        

Ing. Daniela Pleskotová                                                 

Mgr. Radka Šustrová  

Petr Kodeš 

František Kocfelda     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 02/2023 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 8/1 

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 PS Pod 

Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. 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. 
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5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové:                                                                                 
Ing. Václav Chroust       

Ing. Martin Kříž                                 

Bc. Pavel Strolený        

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 02/2023 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 9/1 

1.  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 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 HO zajistit uzavření Dodatku č. 3 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 10/1 

Rada města vzala na vědomí zprávu týkající se zkušebních sond do podkladních vrstev vozovky 
v Pražské ulici.  

 Zodpovídá: p. F-. Kocfelda 

 

Bod č. 11/1 
Rada města souhlasila se zpracováním revize projektové dokumentace projektu MVN Klatovy 

Luby – Výhořice firmou HYDROPRO Engineering za cenu 184.800 Kč bez DPH, 223.608 K vč. 
DPH v termínu do konce března 2023. 
    Zodpovídá: pí Mgr. R. Chvojková 

Bod č. 12/1 

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy s .  dohodou k datu 

31.01.2023. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na výčep, kuchyni, sklad a toalety 

v KD Točník na dobu určitou 6 měsíců s ,  za měsíční 
nájemné ve výši 775 Kč. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 13/1 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 12.12.2022. 

2. Rada města se ztotožnila s návrhem komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ve věci 
umístění boxů Zásilkovny v Klatovech a Lubech a pro konečnou realizaci požaduje vyjádření 
kulturní komise.  

          Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 14/1 

Rada města schválila složení poroty a výběr týmů k výzvě k účasti v architektonické soutěži na 
zpracovatele PD na stavební úpravy 58/I, Klatovy v předloženém znění a uložila místostarostovi 
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Ing. V. Chroustovi svolat ustavující zasedání poroty a předložit RM finální podobu soutěžních 

podmínek k odsouhlasení.  
   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

Bod č. 15/1 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  

Smlouva o výpůjčce č. 221455 int.č. ČMH-V-21/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Národním muzeem, Praha, zastoupeným Cav.Dott. 
Emanuelem Gadaletou, ředitelem Českého muzea hudby (půjčitel). 
Předmět smlouvy:  zapůjčené předměty na expozici „Klatovské katakomby – poř. č. 1. 

 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 

pojišťovna, a.s. Vitenna Insurance Group, Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: SDH Klatovy, SDH Klatovy – Luby – poř. č. 2. 

 

Dodatek č. 3 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. 3.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou P. Jaroslavem 

Hůllem (oprávněný). 
Předmět smlouvy:  p.p. č. 3403/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 4. 

 

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

(obdarovaný) a , ,  (dárce).    
Předmět smlouvy:  p.č. 3422/62, 3422/63, 3422/67, 3672/2 k.ú. Klatovy – poř. č. 5. 

 

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

Salvetrem (objednatel) a společností PORR a.s., zastoupenou prokuristy Jiřím Šárou a Ing. Martinem 

Lukasem (zhotovitel). 

Předmět dodatku:  změna čl. 4.1. a 4.4. „smlouvy“ – poř. č. 6. 

 

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

Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
zastoupenou Ing. Václavem Šestákem a Ing. Lukášem Drbolou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy:  akce „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“ – poř. č. 7. 

 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a .  

, ,  (koordinátor). 
Předmět smlouvy:  akce „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“ – poř. č. 8. 

 

 

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

(objednatel) a společností 2V projekt s.r.o., zastoupenou jednateleme Václavem Simmerlem 

(zhotovitel). 
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Předmět smlouvy: vypracování PD k dílu „Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory 

v Klatovech“ – poř. č. 9. 

 

 

Bod č. 16/1 

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  

  

 
                                                                             


