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Bod č. 240/19 

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

Bod č. 241/19 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí 
rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 a zápis z jednání dozorčí rady společnosti 
z 24.08.2021. 

 

Bod č. 242/19 

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

vědomí rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 a zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti z 20.09.2021. 

 

Bod č. 243/19 

Rada města vzala na vědomí rozbor činnosti a hospodaření za 1. pololetí 2021 společností 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 
 

 

Bod č. 244/19 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej  částí obecních pp. č. 965/11 a 967/1 o výměře cca 
105 m2 v k. ú. Klatovy za cenu obvyklou ve výši 770,00 Kč/m2, celkem cca 80.850,00 Kč bez 
DPH (DPH bude účtováno) , ,  se zřízením věcného 
břemene na existující sítě. 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 3405/47 o výměře 117 m2 od  
, . ,  a pp. č. 3405/48 o výměře 161 m2 od , 

,  za cenu smluvní 100,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) do 
majetku města. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pp. č. 684/14 o výměře 5 794 m2 v elektronické 
aukci za vyvolávací cenu ve výši 2.500.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) od ÚZSVM 
do majetku města. 

 

4. Rada města přerušila projednávání úkonu týkající se akce „Štěpánovice KT, parc. č. 788 – NN“  
a uložila ORM jednat s žadatelem ve smyslu diskuse. 

 

5.  a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
 „Točník KT, parc. č. 708/20 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 
 708/20 a 708/2 v k. ú. Točník u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila s 
 provedením výkopových prací v chráněném chodníku na pp. č. 708/20 v k. ú. Točník u Klatov za 
 účelem uložení kabelu NN, dle podmínek HO. 

 

 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 29. září 2021 
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6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Točník KT, parc. č. 84/14 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 83/1 a 
84/2 v k. ú. Točník u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

7. Rada města vzala na vědomí změnu zapisovatele majetkové komise. 

 

8. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a 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 
na dobu 2 let od 01.10.2021 do 30.09.2023 s možností prodloužení. 

 

9. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a udělila povolení k vyhrazení parkovacího 
místa pro parkování vozidla . , ,  na 
pp. č. 3780/2 – parkoviště v ulici Studentská před domem čp.  v k. ú. Klatovy na dobu 2 let 

od 01.10.2021 do 30.09.2023 s možností prodloužení. 
                  Zodpovídá: p Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 245/19 

Rada města vzala na vědomí zařazení žádosti o dotaci do programu MMR – Brownfieldy – 

revitalizaci území se starou stavební zátěží na akci „Revitalizace území bývalé školy ve 
Štěpánovicích“ mezi náhradní projekty.  
                                      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 246/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/22/2021/Kč 
z 09.07.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SILNICE NEPOMUK s.r.o. na akci 

„Podzemní kontejnery pro město Klatovy“. 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 

Bod č. 247/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/5/2021/Kč 
z 02.03.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou BIGGEST construct s.r.o. na akci 

„Skládka TKO Štěpánovice – realizace III. části III. etapy + rekultivace I. části III. etapy“. 
Předmětem dodatku je změna rozsahu a ceny díla.  

 

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

 

Bod č. 248/19 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če 

 ze 17.05.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci "Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“. 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   
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Bod č. 249/19 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 5/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
    Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 250/19 

1. Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 6 /2021, kterou se stanoví školské obvody  
 základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2021/2022.  
 

2.  Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se koná dne 14.04.2022. 

                                                                                  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 251/19 

Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledcích elektronické ankety Pocitová mapa města 
Klatov.  

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  

 

Bod č. 252/19 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí oprávnění umělecký výkon užít mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a obchodní společností 
Celebrity Management s.r.o., zastoupenou jednatelem Janisem Sidovským (partner). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny 4 Tenoři a Unique Quartet s doprovodnými hudebníky – poč. 
č. 205. 

 

Smlouva č. 027/21 o realizaci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení Hany Křížkové – poř. č. 206. 

 

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: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 207. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností SILNICE Nepomuk s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti 
Josefem Skalou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 208. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel č. 1) a Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o. (objednatel č. l) a společností 
BIGGEST construct s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím Martinem Holubem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. – poř. č. 209. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če ze 17.05.2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupená 
ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1. – poř. č. 210. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 

Předmět smlouvy: pozemek pp.č. 714/1 – poř. č. 211. 

 

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

(propachtovatel) . , ,  
, , Klatovy (pachtýř). 

Předmět smlouvy: pozemek p.č. 3578/5 – poř. č. 212. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář s. r. o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Zbyňkem Červeným (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: oddělené části pozemků s uloženými řady, veřejným osvětlením a komunikacemi 
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 – poř. č. 213. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností Klatovská stavební kancelář s. r. o., 
zastoupenou jednatelem Ing. Zbyňkem Červeným (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: dar technické infrastruktury - vodovodního řadu, kanalizačního řadu, veřejného 
osvětlení, místních přístupových a obslužných komunikací na pozemcích na Plánickém předměstí v 
k. ú. Klatovy – poř. č. 214. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Brno 

(oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 2774/36, 3760/2 v k.ú. Klatovy – uložení plynárenského zařízení – poř.  
č. 215. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená STEMENOT JS s.r.o., 
Horšovský Týn (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 965/10 – Zahradní 935 – přeložka NN – poř. č. 216. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 614 – plynárenské zařízení. – poř. č. 217. 
 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 418 – plynárenské zařízení – poř. č. 218. 
 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 643 – plynárenské zařízení – poř. č. 219. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 100 – plynárenské zařízení – poř. č. 220. 
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Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 103 – plynárenské zařízení – poř. č. 221. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 681 – plynárenské zařízení. – poř. č. 222 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov čp. 82 – plynárenské zařízení – poř. č. 223. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov parc.č. 3089/10 – plynárenské zařízení. – poř. č. 224 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Čínov st. 736 – plynárenské zařízení – poř. č. 225. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 9 – plynárenské zařízení. – poř. č. 226 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 7 – plynárenské zařízení – poř. č. 227. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 8 – plynárenské zařízení – poř. č. 228. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 6 – plynárenské zařízení – poř. č. 229. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 

starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 5 – plynárenské zařízení – poř. č. 230. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 2 – plynárenské zařízen – poř. č. 231. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 15 – plynárenské zařízení – poř. č. 232. 
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Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 13 – plynárenské zařízení – poř. č. 233 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 23 – plynárenské zařízení – poř. č. 234. 

 

Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a GasNet Služby, s.r.o., Brno (provozovatel). 
Předmět smlouvy: Kal u Klatov čp. 14 – plynárenské zařízení – poř. č. 235. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou Václavem 
Měsíčkem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služeb sociální prevence – poř. č. 236. 
 

Bod č. 253/19 

Rada města schválila podání žádosti na MV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
strážníků MP Klatovy v souvislosti s epidemií COVID 19. 
        Zodpovídá: p. Bc. L. Steinbach 

 

Bod č. 254/19 

1. Rada města byla seznámena s průběhem jednání s petenty ve věci výstavby domu Na 

Chmelnici. 

2. ORM je povinen rozhodnutím RM hájit zájmy občanů.  
3. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit návrh na řešení vzniklé situace ve smyslu 

diskuse. 

         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

Bod č. 255/19 
Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s. zrušila 
v souladu s podmínkami vyhlášené výběrové řízení a vyhlásila nové výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele společnosti Klatovská teplárna a.s., Jateční 660, Klatovy.  
  Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 256/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

  

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 


