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Bod č. 213/18 

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

Bod č. 214/18 

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. Michaelu Bočkovou, , . 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 215/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 40/5, 40/196, 265/2, 
265/11, 265/13 a 265/14 v k.ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře 4 695 m2 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové 
Město. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pp. č. 369/7 v k. ú. Štěpánovice u Klatov o 
výměře 1 255 m2 od , ,  do majetku města Klatovy 
za cenu ve výši 7.500,00 Kč (nepodléhá DPH). 

 

3. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 450/1 o výměře 62 m2 v k. ú. Štěpánovice u 
Klatov . , , , za cenu 10,00 Kč/m2/rok, 

celkem 620,00 Kč /rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 41/2 o výměře cca 128 m2 za cenu 

smluvní 250,00 Kč/m2, celkem cca 32.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. 
Točník u Klatov, do vlastnictví , , . 

  

5. Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM z 15.12.2020 ve věci směny pozemků 
(rozšíření úkonu) takto:  

 - směna části obecních pp. č. 967/6  a pp. č. 968/60 (dle GP nově vzniklé pp. č. 967/90 a pp.  
 č. 968/67 o celkové výměře 101 m2) v k. ú. Klatovy za část soukromé pp. č. 968/61 (dle GP 

nově vzniklá pp. č. 968/68 o výměře 22 m2) ve vlastnictví , .  
, , s finančním doplatkem městu Klatovy ve výši 101.160,00 Kč bez DPH 

(DPH nebude účtováno). 
  

6. Rada města rozhodla o pronájmu části obecních pp. č. 95/1 a 102/9 o celkové výměře cca 300 m2 

v k. ú. Tajanov u Tupadel , . za cenu 10 Kč/m2/rok, celkem cca  

 3.000 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

7.  Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
,  na pp. č. 1471/5 – parkoviště ve vnitrobloku 

mezi ulicemi Cibulkova a Nádražní v k. ú. Klatovy od 01.10.2021 na dobu neurčitou.  
 

USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 14. září 2021 
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8. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla  
. , , p. Klatovy na pp. č. 3780/2 – parkoviště v ulici Studentská 

před domem čp. 414 v k. ú. Klatovy od 01.10.2021 na dobu neurčitou.  
 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace, čištění odpadních vod – pp. č. 3121/6, 3659 
 v k. ú. Klatovy“ v obecní pp. č. 3659 v k. ú. Klatovy – dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného v pp. č. 
 3659 v k. ú. Klatovy v rámci akce „Prodloužení vodovodu, prodloužení kanalizace, čištění 
 odpadních vod – pp. č. 3121/6, 3659 v k. ú. Klatovy“ od . , , 
  Klatovy do majetku města Klatovy. 

 

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

„Klatovy, ul. K Čínovu, pp.č. 3179/131 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. 
č. 3179/242, 3179/241, 3179/234, 3179/236 a 3179/130 v k. ú. Klatovy, dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Cibulkova, pp.č. 1397/2 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 
1397/2, stp. č. 4232 a stp. č. 4233 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: 
„Klatovy, zahrádky Pod hůrkou, pp. č. 1392/45 – TS, NN“ na uložení kabelu NN v obecních pp. 
č. 1395/4 a 1376/19 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

13. Rada města rozhodla o revokaci URM z 04.02.2020 a souhlasila s realizací akce a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ na 
obecním pp. č. 584/2 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Plzeňská ul., pp. č. 3405/6 – oprava VO“ na uložení kabelu VO v obecním pozemku 
pp. č. 3405/6 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

15. Rada města souhlasila s uzavřením Dohody o podmíněném souhlasu vlastníka nemovitosti 
s přílohou Prohlášení o vlastnictví pozemku s ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. týkající se 
prověření možnosti umístění FVE na pozemcích města pp. č. 2601/1 a 2601/2 v průmyslové 
zóně Chaloupky.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 216/18 

a)  Rada města byla seznámena s aktuálním stavem projektu Průmyslový park Klatovy Pod Borem a 
vzala na vědomí informace o ukončení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené 
mezi městem Klatovy a firmou Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, 
Karlín, 186 00 Praha 8. 

 

b) Rada města byla seznámena se žádostí firmy Accolade CZ XXI, s. r. o., člen koncernu, o 
uzavření kupní smlouvy na pozemky pro Průmyslový park Klatovy Pod Borem, s protinávrhem 
města obsahujícím zpřísněné podmínky a s reakcí žadatele.    
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c)    Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184  
 o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy firmě Accolade CZ XXI,  
 s. r. o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 pro Průmyslový park Klatovy 

Pod Borem za cenu 350,00 Kč/m2, celkem za 14.358.400,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno) 
s městem navrženými podmínkami. 

 

d) Rada města doporučila ZM prodej pp. č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové 
výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy formou výběrového řízení a uložila 
ORM, v případě schválení prodeje ZM, zpracovat návrh podmínek prodeje.  

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 217/18 

1. Rada města rozhodla v zájmu rozvoje území a vyhovění potřebám občanů o udělení výjimky ze 
Sazebníku za ukládání sítí do pozemků ve vlastnictví města a vzoru smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, spočívající v: 

 -  úhradě za zřízení věcného břemene ve výši dle oceňovací vyhlášky + 20 % bonifikace,  

  s minimální úhradou ve výši 2.000,00 Kč bez DPH, 
- platnosti budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 2 roky. 

 

2.  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. pro akce: 

 

1)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Tyršova, parc. č. 486/4 - NN“ 

  pp. č. 3409/32 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm zemního vedení NN, 

2)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc. č. 87/13 - NN“ 

 pp. č. 87/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 5 bm zemního vedení NN, 

3)  k. ú. Otín u Točníku – „Otín KT, parc. č. 46/12 - NN“ 

 pp. č. 273/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3,6 bm zemního vedení NN, 

4)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, K Pile, parc. č. 1967/20 - NN“ 

 pp. č. 3561/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 4 bm zemního vedení NN, 

5)  k. ú. Klatovy – „Pihovice KT, parc. č. 6813 - NN“ 

 pp. č. 3693/1, 6820 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 10 bm zemního vedení 
NN, 

6)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc. č. 87/10 - NN“ 

 pp. č. 87/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 15 bm zemního vedení NN a 1x 
pilíře, 

7)  k. ú. Klatovy - „Klatovy – KT_1107, KT_1078 – VN, NN, ROI“ 

 pp.  č.  4003/4, 4000/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 71 bm zemního vedení 
NN a 1x kabelové komory, 

8)  k. ú. Sobětice u Klatov – „Sobětice, KT, parc. č. 163/13 – NN“ 

 pp. č. 262/13, 262/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 9 bm zemního vedení 
NN, 

9)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/43 – NN“ 

 pp. č. 2186/9, 2186/58, 2186/59 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 99 bm 
zemního vedení NN 1x pilíře, 

10)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Čertovka, parc. č. 2615/29 – NN“  
 pp. č. 2615/13, 2583/2, 3621/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 350 bm 

zemního vedení NN, 
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11)  k. ú. Klatovy – „Čínov, KT, parc. č. 3062/6 – NN“ 

 pp. č. 3653/2, 3822/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 48 bm zemního vedení 
NN, 

12)  k. ú. Střeziměř – „Dobrá Voda u Chlistova KT, k.ú. Střeziměř, parc. č. 1088 – NN“  
 pp. č. 1063, 1062 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 47,3 bm zemního vedení 

NN, 

13)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1386/1 - NN“  
 pp. č. 1471/1, 1471/5, 3537/2, 1410/1, 1410/61, 1410/59, 1383/20, 1410/56, 1410/53, 

1410/7, 1386/1, 1386/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 247 bm zemního 
vedení NN a 4x pilíř, 

14)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Kvapilova, parc. č. 2954/45 - NN“  
 pp. č. 1388/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 701 bm zemního vedení NN a 

2x pilíř, 
15)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 650/13 - NN“  

 pp. č. 631/1, 631/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 55 bm zemního vedení 
NN, 

16)  k. ú. Kydliny – „Kydliny, KT, parc. č. 598/15 - NN“  
 pp. č. 713, 601/11, 601/10, 601/12, 650/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 

122 bm zemního vedení NN, 

17)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, č. parc. st. 2142/1 - NN“ 

 pp. č. 3228/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm a 1x pilíř bm zemního 
vedení NN, 

18)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, K Vodojemu, parc. č. 3209/93 - NN“ 

 pp. č. 3209/24 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 bm zemního vedení NN. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 218/18 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu parkování ve městě a integrovaných obcích a uložila 
HO a ORM zajistit v rámci změny ÚP č. 3 sjednocení podmínek pro parkování v MPZ a centru 

města.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 219/18 

Rada města byla seznámena s rozpracovanou Studií na vybudování dopravní a technické 
infrastruktury pro průmyslovou zónu Chaloupky včetně odhadu investičních nákladů na její realizaci 
a rozhodla o pokračování projekčních prací dle uzavřené smlouvy. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 220/18 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2021 

MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech – 3. etapa“.  

 

2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech – 3. etapa“ 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. 
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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  

 Luděk Černík      

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 10-11/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 221/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.09.2021.  
 

Bod č. 222/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb. k akci “MK Čapkova ulice“. 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 12.11.2021.  
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu 
o dílo za cenu 1.888.800,00 Kč bez DPH, 2.285.448,00 Kč vč. DPH. 

                                                                                     Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 223/18 

1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za 
1. pololetí 2021 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry 
plnit dle Přílohy. 

 

2. Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městské knihovny Klatovy a ZŠ Klatovy, 
Čapkova ul. 126. 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za 
1. pololetí 2021. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 224/18 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 04/2021. 
  

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 Oblastní charitě 
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Klatovy na provoz Domova pokojného stáří ve Václavské ul., Klatovy za období od 01.01.2021 
do 30.06.2021 ve výši 114.030 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 

3. Rada města doporučila ZM doplnit Přílohu „Peněžní fondy města“ k vnitřní směrnici města č. 7 - 
Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola 
hospodaření týkající se Fondu tepelného hospodářství o rozpočtový paragraf 2219 – Ostatní 
záležitosti pozemních komunikací z důvodu dodržení dotačních podmínek Plzeňského kraje.  
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 225/18 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 13.09.2021. 

 

Bod č. 226/18 

Rada města schválila Klubu českých turistů, odbor Klatovy, dotaci ze Zlatého fondu pro rok 2022 ve 
výši 25.000 Kč a pro r. 2023 dotaci ve výši 25.000 Kč. Dotace je určena na zajištění pochodu 
„Klatovský karafiát“. 
         Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 227/18 

Rada města doporučila ZM schválit: 
a) navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 

2.345.150 Kč, 
b) navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.180.000 Kč, 
c)  souhlasit s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 

 takto:  

 - stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.180.000 Kč, 
 - přistupující noví společníci město Švihov, obec Libkov, obec Loučim, obec Pocinovice  
   a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného    
   30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské 
   smlouvy, 

d) novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle předloženého 
návrhu. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

 

Bod č. 228/18 

Rada města doporučila ZM vzít na vědomí rezignaci Mgr. Igora Jakubčíka na člena finančního 

výboru zastupitelstva města. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 229/18 

Rada města schválila Masarykově ZŠ, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy 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 5. ročníku.  
 Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 230/18 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for 
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 13.024 Kč za účelem financování školních obědů 
dvou žáků Základní školy Klatovy, Tolstého 765 v období od 01.10.2021 do 30.06.2022. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 
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Bod č. 231/18 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 účast v projektu 80 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony 
III. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 

Bod č. 232/18 

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

- věcný investiční dar – pojízdná plošina MOVER AQUA pro hladké a pohodlné přemístění 
klienta v interiéru – 3 ks, celková hodnota 166 980 Kč vč. DPH,       

            dárce: Kimberly-Clark, s.r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ 634 68 816 

Domov se zvláštním režimem v Újezdci: 
- věcný dar – protihlukový manipulační vozík – 2 ks, celková hodnota 21 960 Kč vč. DPH, 

            dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 47675934. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 233/18 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 8/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 114 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  40.000 Kč, 
k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 215 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , , na dobu neurčitou, 
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 
k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 405 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. 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 607 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p , . , t.č. , na  
  dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
  50.000 Kč, 

k bodu 4. 5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 702 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Klatovy, Masarykova  

  391/III s p. , , na dobu  
  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  40.000 Kč po měsíčních splátkách ve výši 2.500 Kč, 

k bodu 4. 7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím na 
  adrese Klatovy, Václavská 122/I s pí  a . ,  
  , , na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 8, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s p. , , , na dobu  
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 5.2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 24, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s pí , , , 
  Klatovy, na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 6. 1. schválila podání výpovědi z nájmu bytu č. 7 na adrese Klatovy, Koldinova 325/II  
  pí  z důvodu neplacení nájemného.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 234/18 

Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, 
5. května 611/IV se Zapsaným spolkem klub chovatelů exotického ptactva Klatovy ke dni 
30.09.2021. 

Rada města schválila záměr rozšíření pronájmu nebytových prostor na adrese Klatovy, 5. května 
611/IV  ČSS, z.s. – sportovně střeleckému klubu Klatovy.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová   

Bod č. 235/18 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu do max. výše   
250 tis. Kč na rekonstrukci odpadu a vody na krematoriu v Klatovech. 

     Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 236/18 

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

Bod č. 237/18  

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Klatovy,  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a společností ASEKOL a.s.,  
zastoupenou Ing. Michalem Šnírerem.  
Předmět dodatku: změna čl. II. „Smlouvy“ – poř. č. 188. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 3/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí  
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou 

Lněničkovou, ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů “ – poř. č. 189. 
 

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a 
Zapsaným spolkem klub chovatelů exotického ptactva Klatovy, zastoupený předsedou Antonínem 
Korcem (nájemce).  
Předmět dohody:  nebytový prostor Klatovy 611/IV “ – poř. č. 190. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a Gabrielou Alterovou, . 
Předmět smlouvy: pronájem sklepa v Koldinově ul., Klatovy “ – poř. č. 191.  
 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 2/2021 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: výstava – „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů “ – poř. č. 192.  
 

Smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 

nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Prachatickým muzeem, Velké náměstí 13, Prachatice, zastoupené ředitelem Mgr. Petrem  
Berkovským (půjčitel) “. 
Předmět smlouvy: výstava „Lovecká vášeň ve skle“ – zapůjčení předmětů – poř. č. 193 
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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-12-0013713/VB/01, Klatovy – Markyta, parc. č. 2216/4 – NN – poř.  
č. 194. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Hájkem 
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: akce „MK Čapkova ulice“ – poř. č. 195. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem Dočekalem (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovody a přípojky Klatovy, Horažďovické předměstí“ – 

poř. č. 196. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou ředitelem regionálního AM Andrejem 
Prnem a vedoucím regionálního AM Františkem Procházkou (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Nízkotlaké plynovody a přípojky Klatovy, 3 BD Suvorovova“ – poř.  
č. 197. 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou ředitelem regionálního AM Andrejem 
Prnem a vedoucím regionálního AM Františkem Procházkou (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovody Klatovy, supermarket Prima /Albert/+OČIBOS“ – 

poř. č. 198. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou vedoucím regionálního AM Františkem 
Procházkou a specialistou regionálního AM Ladislavou Janovskou, (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Čínov“ - – poř. č. 199. 
 

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou vedoucím regionálního AM Františkem 
Procházkou a specialistou regionálního AM Ladislavou Janovskou, (kupující).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaké plynovodní přípojky Klatovy – Kal“ – poř. č. 200. 

 

Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Správou železnic, 
státní organizací Praha, zastoupenou ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Radkem Makovcem 

(budoucí povinný). 
Předmět dohody: zřízení VB čj.:26850/2018-SŽDC-OŘ PLZ-Ř – poř. č. 201. 
 

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

(propachtovatel) a , ,  (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek p. 3578/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 202. 
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Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 

zastoupenou Václavem Kutilem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – VDJ Hůrka, sanace akumulačních nádrží“ – poř. č. 203. 
 

Smlouva o vytvoření díla a licenční smlouva nakladatelská mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města  Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a , ,  
(autor). 

Předmět smlouvy: 2x fotografie pro partnerská města – poř. č. 204. 

 

Bod č. 238/18 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 21.09.2021. 
 

  

Bod č. 239/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 




