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Bod č. 276/16 

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

Bod č. 277/16 
1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecní pp. č. 2596/1 o výměře 301 m2 v k. ú. 

Klatovy majitelce sousedních nemovitostí , ,  za cenu 
obvyklou 275,00 Kč/m2, tj. celkem 82.775,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

2. Rada města se seznámila se zprávou, týkající se majetkoprávního vypořádání obecních pozemků 
v dobývacím prostoru Svrčovec a uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně 
předložit na jednání RM. 

   

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 142/3 a pp. č. 143/2 vše v k. ú. Točník u Klatov 
o celkové výměře 1 562 m2 výběrovým řízením (aukcí) s vyvolávací cenou 705,00 Kč/m2, tj. 

1.101.210,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno). 
 

4. Rada města doporučila ZM schválit dar pozemků pp. č. 6686, části pp. č. 3933/1 a části pp.  
 č. 3935/1 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 432 m2 ve vlastnictví Správy železnic, s. o., 
  Dlážděná 1003/7, Praha 1 do majetku města. 
 

5. Rada města rozhodla o výši úplaty za zřízení věcného břemene ve výši 50,00 Kč/bm pro akci 

„Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník“ v rozsahu cca 2.162 bm v zemi uložených 
inženýrských sítí.  

 

6. Rada města souhlasila s umístěním stavby „Víceúčelová hala pro míčové sporty“ na obecních 
pp.  č. 879/69 a 879/10 v k. ú. Klatovy. 

 

7. Rada města neschválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů a nesouhlasila s provedením 
výkopových prací v chráněné komunikaci – pp. č. 2754/11, 3626/1, 2774/36 (ul. Procházkova a 
Palackého) a v nechráněné komunikaci - pp. č. 2754/2  v k. ú. Klatovy (Procházkova ulice, u 
křižovatky s ul. Gorkého) - pro BOHEMIATEL s. r. o. Praha v rámci akce: 

„INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy – 2. etapa“. 

 

8. a) Rada města souhlasila s realizací akce „Dopravní a technická infrastruktura – Čertovka k. ú. 
 Klatovy“, na uložení TI do pozemku města – část pp. č. 2615/13 a s vydáním územního 
 rozhodnutí na vybudování přístupové komunikace, prodloužení vodovodního řadu, 
 plynovodního řadu a elektro přípojek pro budoucí provozovny investorů v PZ Čertovka v k. 

 ú. Klatovy na pp. č. 2615/13 a jeho oddělených částech dle předložené PD.  
 b) Rada města schválila přijetí daru vodovodního řadu v celkové délce 140 bm uloženého 

 v obecním pozemku pp. č. 2615/13 a jeho v budoucnu oddělené části od investora akce MS 
 drilling s. r. o.  

 c)  Rada města schválila zřízení věcného břemene na vodovodní řad uložený v části pp.  
  č. 2615/13 v budoucím vlastnictví třetích osob. 

USNESENÍ č. 16 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. srpna 2021 
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9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na akci „TI pro 
 stavební pozemky na Plánickém předměstí“ v k. ú. Klatovy vč. umístění staveb technické 
 infrastruktury na obecních pp. č. 2751/3, 2782/4, 2751/8 a 3625 dle předložené PD 
 s podmínkami HO a ŠVK. 

 b) Rada města schválila přijetí daru vodovodního řadu v celkové délce 1.747 bm uloženého 
 v obecních pozemcích pp. č. 2782/4, 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech 
 pozemků třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru kanalizačního řadu jednotné a splaškové kanalizace v 
 celkové délce 1.174 bm a dešťové kanalizace v celkové délce  1.117 bm, uložených 
 v obecních pozemcích pp. č. 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků třetích 
 osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru veřejného osvětlení v celkové délce 1.777 bm, uloženého 
 v obecních pozemcích pp. č. 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků 
 třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 

  Rada města schválila přijetí daru místních, přístupových a obslužných komunikací na 
 obecních pozemcích pp. č. 2751/3, 2751/8, 3625 a v budoucnu oddělených částech pozemků 
 třetích osob od investora akce Klatovské stavební kanceláře s. r. o. 
c) Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru oddělených částí pozemkových parcel pp. č. 

2785/1, 2751/5, 2751/1, 2783, 2768, 2769, 2751/7, 2763/1, 2763/2, 2765/1, 2751/4, 2751/6 a 

3623/36 v k. ú. Klatovy s uloženými řady kanalizačními, vodovodním, veřejným osvětlením a 
místními, přístupovými a obslužnými komunikacemi do majetku města od jejich vlastníků 
zastoupených investorem Klatovskou stavební kanceláří s. r. o. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 278/16 

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 II“. 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 
140 00 Praha 4, IČ 04163664. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit výběrové řízení zákonem stanoveným způsobem  
 a uzavřít s vybraným účastníkem řízení Kupní smlouvu za cenu 198.660,00 Kč bez DPH, 
 240.378,60 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 279/16 

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 „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – 

Sanace akumulačních nádrží". 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, 
Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 9.283.660,00 Kč bez 
DPH, 11.233.229,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 280/16 

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 v Klatovech 2021, 3. 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 4.451.393,02 Kč bez 
DPH, 5.386.185,55 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 281/16 

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 „Regenerace PS Pod Hůrkou – etapa 2 a 

úpravy před MŠ (SO 101)“ odesláním 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: 
 Ing. Václav Chroust                                                                                

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Bc. 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 31.08.2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 282/16 

Rada města vzala na vědomí informaci o příslibu poskytnutí dotace na akci „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“ a rozhodla o realizaci akce s termíny dle Dodatku č. 1. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 283/16 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s., na akci „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou – 3. etapa, část 1“. Předmětem dodatku je změna stavbyvedoucího.  

2. Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1  k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 284/16 

1. Rada města vzala na vědomí informace o evidenčním stavu a provozování plynovodů v majetku 

města. 
2. Rada města rozhodla o prodeji plynovodů z majetku města do vlastnictví společnosti GasNet,  

 s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem: 
a) STL plynovodu Horažďovické předměstí v dimenzích 100, 80 a 50 v celkové délce 879 m 

a 40 přípojek v celkové délce cca 280 m v  pp. č. 3197/2, 3199/3, 3200/1, 3200/5, 3202/7, 
3228/15, 3236/1, 3238/38 v k. ú. Klatovy za kupní cenu 2.523.116,00 Kč (osvobozeno od 
DPH), 

  

b) NTL plynovodu 73 bj. Plánická (Suvorovova) v dimenzích 200 a 150 v celkové délce 

 162m vč. 3 přípojek v celkové délce 51 m pro BD čp. 691, 692 a 693/IV v pp. č. 3206/1, 
3206/124 v k. ú. Klatovy za kupní cenu 797.581,00 Kč (osvobozeno od DPH), 

 

c) STL plynovodu Klatovy – cihelna Luby (PRIMA) v dimenzi 80 v délce 181,7 m v pp. č. 
 604/6, 684/28, 684/29, 684/30, 684/32, 684/44, 3475/2, 3475/6 v k. ú. Klatovy  a STL 

plynovodu OČIBOS o dimenzi 50 v délce 110,4 m v pp. č. 551/1, 3475/3, 3475/4, 
3475/5, 6601 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní cenu 828.014,00 Kč (osvobozeno od 
DPH), 

  

d) STL plynovodních přípojek v Čínově – celkem 10 aktivních přípojek o celkové délce cca 
70 m v pp. č. 3070/3, 3070/4, 3090/1, 3167/4, 3822/3, 3822/39, 3655/3, 3808/16, 3808/6, 
3080/10, 3411/1, 3657/14, 3103/3, 3090/2, 3657/4 v k. ú. Klatovy za celkovou kupní 
cenu 272.149,00 Kč (osvobozeno od DPH), 

  

e) STL plynovodní přípojky v Kalu – celkem 9 aktivních přípojek o celkové délce cca 50 m 
v pp. č. 1195/2, 1190/4, 1190/16, 1090/2, 1090/3, 1190/15, 1190/14, 1036/2 v k. ú. Kal u 
Klatov za celkovou kupní cenu 183.978,00 Kč (osvobozeno od DPH). 

 

3. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o provozování 22 neaktivních plynovodních 
přípojek v k. ú.  Klatovy (Čínov) a k. ú. Kal u Klatov se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem, za roční cenu 120,00 Kč bez DPH/přípojku (DPH bude účtováno). 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 285/16 

1.  Rada města vzala na vědomí Zprávu o průběhu realizace projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“. 

 

1. Rada města schválila změnu člena řídící skupiny v projektu „Aktualizace komunitního 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“. 
          Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 
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Bod č. 286/16 

Rada města na svém zasedání dne 17. 08. 2021 schválila na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vydání nařízení města Klatovy č. 4/2021, kterým se doplňuje nařízení města Klatovy č. 3/2021 ze dne 
21. 06. 2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, o katastrální území 
Vřeskovice, Rudoltice u Černíkova a Pušperk. 

       Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 287/16 

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

Bod č. 288/16 

l.  Rada města revokovala usnesení z 13. 07. 2021 bod č. 265/15 k bodu 4. 9. a schválila uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Gorkého 800/II 

  s pí , , , na dobu určitou 1 rok.  
 

2. Rada města revokovala usnesení z 13. 7. 2021 bod č. 265/15 k bodu 4. 8. a schválila uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, Václavská 122/I 

 s pí , , , ,  na dobu určitou 1 rok.  
 

3. Rada města se seznámila se zprávou týkající se prodeje garáží v bytovém domě Hálkova 132, 
Klatovy V a uložila místostarostovi Ing. Křížovi doplnit informace dle diskuse v souladu 

s dokončením prodeje bytových jednotek.   

       Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod 289/16 

2. Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 3/2021 z 02.08.2021 a přijala 
tyto závěry: 

a) schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekt čp. 74 v Točníku 
(kulturní dům) s p. , , ,  – 

měsíční výše nájemného 3.622 Kč,   

b) schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na samostatně stojící sklep 
v Koldinově ulici o velikosti 22,8 m2 s pí , ,  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 290/16 

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 2021 a 

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 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. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č.  291/16 

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 hudební produkci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (pořadatel) a souborem BABOUCI nejstrarší jihočeskou dechovkou, zastoupeným 
kapelníkem Tomášem Staňkem, .  
Předmět smlouvy: hudební produkce při akci „Dny evropského dědictví“ – poř. č. 161.  

    

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

a . , , .  
Předmět smlouvy: zajištění toulavých a volně žijících zvířat – poř. č. 162. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „č. I/22 Klatovy – Domažlická ulice, stavební úpravy“- poř. č. 163. 
 

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 Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice, stavební úpravy“ “- poř. č. 164.  

 

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 České košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem (nájemce). 
Předmět smlouvy: objekt v ul. Za Kasárny čp. 946, Klatovy “- 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 České košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem (nájemce). 
Předmět smlouvy: pozemek č. 1616 k.ú. Klatovy “- poř. č. 166. 

 

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

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 167. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Mochtín, zastoupenou starostou obce Zdeňkem 
Voráčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 168. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Obytce, zastoupenou starostkou obce  
JUDr. Zdeňkou Vlčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 169. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Běšiny, zastoupenou starostkou obce Pavlínou 
Langmayerovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 170. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou obce Ing. Josefem 
Srbem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 171. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou obce Alenou 
Václavíčkovou (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 172. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou města  
PaeDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 173. 
 

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 služeb sociální prevence “- poř. č. 174. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou města Václavem 
Černým (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence “- poř. č. 175. 
 

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 Zdeňkou Zdychyncovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Hálkova, parc. č. 3792/4-NN“ “- poř. č. 176. 
 

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., zastoupená společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s., zastoupenou 

Lenkou Valentovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT, parc. č.1089-NN“ - poř. č. 177. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(nájemce) a společností Holz Schiller s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Dipl. Ing. Heinrichem 

Schillerem (pronajímatel). 
Předmět smlouvy: pozemek stp. č. 55 k.ú. Luby “- poř. č. 178. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . .  

, ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 101/1 a 101/2 k.ú. Luby “- poř. č. 179. 
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Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností Statek Sobětice, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem Ing. Tomášem Markem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 1.2. „Smlouvy“ “- poř. č. 180. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. VB/116/2021/33100/Hr mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s. 
zastoupenou Miroslavem Možným (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací zastoupenou Ing Zdeňkem Kuťákem (stavebník). 
Předmět smlouvy: akce VPIC I-27 Klatovy přeložka (SO 423, 425, 429, 430, 432, 433) SAP 16010-

059636 “- poř. č. 181.  

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o. 
Domažlice, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1 a 5.2. „Smlouvy“ “- poř. č. 182. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če ze17.05.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou 
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel) “- poř. č. 183. 
 

Dodatek č. 3 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem   

a T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupenou Kateřinou Vítovou. 
Předmět dodatku: změna článku 7, odst. 1.1. „Smlouvy“- “- poř. č. 184. 
 

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. Vienna Insurance Group, Praha, zastoupená Karlem Svatošem (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění strážníků MP – poř. č. 185.  
 

Bod č. 292/16 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy, p. o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a mládeže 
v roce 2021“.  
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 293/16 

Rada města doporučila ZM schválit ze Zlatého fondu dotaci Triatlon klubu Klatovy pro r. 2021 ve 
výši 150.000 Kč na uhrazení části nákladů spojených k pořádáním akcí AUTHOR Král Šumavy, 
memoriál Františka Šraita a Vánoční běh pod Černou věží. 
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 294/16 

Rada města schválila společnosti Zdravotní klaun o.p.s. Praha poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 10.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací zdravotních klauniád v Klatovské 
nemocnici a.s. 

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

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 295/16 

Rada města se seznámila s novými dokumenty v rámci řízení o prohlášení pozemku parc. č. st. 5077, 
jehož součástí je letištní budova bez č. p., využívaná Pošumavským aeroklubem Klatovy, včetně 
vyhlídkové terasy, k. ú. Klatovy, obec Klatovy, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, za kulturní památku  
a vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem. 

Rada města uložila místostarostovi Ing. Křížovi zaslat na Ministerstvo kultury ČR nesouhlas s 

prohlášením nemovitostí za kulturní památku. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 296/16 

Rada města schválila s účinností od 01.09.2021 p. Peteru Pošefkovi, řediteli TSMK a Bc. Aleně 
Kleinerové, ředitelce MěÚSS úpravu osobního příplatku a příplatku za vedení dle předloženého 
návrhu. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 

 

Bod č. 297/16 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 


