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Bod č. 257/20 

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

Bod č. 258/20 

Rada města vzala na vědomí rozbory činnosti hospodaření za 1. pol. 2021 společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. a uložila řediteli společnosti doplnit informace dle diskuse.  

 

Bod č. 259/20 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 911/4 o výměře cca 66 m2 za cenu  

250,00 Kč/m2, v k. ú. Luby, do vlastnictví , , , tj. celkem 

16.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města přerušila projednávání úkonu týkající se majetkoprávního vypořádání obecních 
pozemků v dobývacím prostoru kamenolomu Svrčovec a po doplnění informací dle diskuse bude 

opětovně projednán na jednání RM. 

  

3. Rada města neschválila pronájem obecní pp. č. 2596/1 o výměře 301 m2 v k. ú. Klatovy  
, ,  za roční nájemné 10,00 Kč/m2/rok + inflace. 

 

4. Rada města rozhodla o revokaci URM z 31.08.2021 a souhlasila s provedením výkopových prací 
– sondy v rozsahu cca 1,5 m x 1,5 m v obecní pp. č. 3405/4 v k. ú. Klatovy – asfaltovém 
chodníku v Plzeňské ulici pro uložení optického kabelu T-Mobile Czech Republic, a. s. 

 

5. Rada města rozhodla o revokaci URM z 14.09.2021 a rozhodla o platnosti budoucích smluv o 
zřízení věcných břemen pro akce schválené RM 14.09.2021  na dobu 5 let od podpisu budoucích 
smluv. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 260/20 

1. Rada města rozhodla o ukončení platnosti Plné moci a Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
městem Klatovy a společností Accolade CZ XXI, s. r. o., členem koncernu. 

2. Rada města uložila OVÚP ve spolupráci s ORM zajistit ukončení platnosti územního rozhodnutí.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

            p. Ing. P. Boublík 

Bod č. 261/20 

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čerpací stanice odpadních 
vod . , . , . 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 262/20 

1.  Rada města doporučila ZM schválit strategické dokumenty v předložené konečné podobě, tj. 
Generel dopravy, Koncepce veřejného osvětlení, Strategie cestovního ruchu, Strategie Smart 
City, Generel zeleně a uložila OVV zajistit jejich zveřejnění na webu města pro veřejnost.  

 

2.  Rada města rozhodla o pravidelné aktualizaci dat v uvedených  dokumentech. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   

USNESENÍ č. 20 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 12. 10.2021 
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Bod č. 263/20 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR pro 
rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice“.  

 

2. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V1_2022 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu 

MV GŘ HZS ČR pro rok 2021 na akci “Pořízení CAS pro JSDHO Klatovy“ a „Pořízení CAS 
pro JSDHO Luby“. 

 

3. Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu“ z programu MV GŘ HZS ČR pro 
rok 2022 na akci “Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř“. 

        Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 264/20 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. OVV/SD/01/2021 na akci „Metropolitní 
síť Klatovy – VIII. etapa“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 30.10.2022 z 
důvodu změny termínu realizace akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ na rok 2022. 

 

2.  Rada města uložila OVV uzavřít Dodatek č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 

3. Rada města byla informována o posunutí termínu akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ – 

jejímž zadavatelem je ŘSD, s termínem ukončení 30.06.2022. 
            Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

     p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 265/20 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb. k akci “Chodníky Suvorovova“. 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 
30.11.2021. 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu 
o dílo za cenu 1.392.301,31 Kč bez DPH, 1.684.684,59 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 266/20 

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. 
„Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 2. část“. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 267/20 

Rada města schválila poskytnutí dotace Hospici svatého Lazara, z.s., Sladkovského 2472/66a, 326 00 
Plzeň na zajištění zdravotnického materiálu pro klienty ve výši 5.000 Kč z kapitoly OSVZ a schválila 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 Zodpovídá: Bc. M. Kanická 
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Bod č. 268/20 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze 04.10.2021. 

 

Bod č. 269/20 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 05.10.2021 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na adrese Klatovy, Masarykova  

  392/III s pí , bytem , , na dobu  

  neurčitou, bez finančního vyrovnání, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení 
  nájmu bytu č. 3 na adrese Klatovy, ,  
 

k bodu 4. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Klatovy, Masarykova  
  392/III s p. , bytem Klatovy, ,  na dobu neurčitou,  
  pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 60.000 Kč, 
  schválila výjimku pro pí , která bude evidována jako příslušník  
  domácnosti. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 270/20 

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

 

Bod č. 271/20 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  (umělec). 
Předmět smlouvy: akce „Zpívání koled s ČR Plzeň“ – poř. č. 237. 
 

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 90-SZ-003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Nadací Partnerství, Údolní 33, Brno 

(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: projekt „Výsadba stromů u PPO ve Střeziměři“ – poř. č. 238. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností EUROVIA Silba, a.s., zastoupenou předsedou představenstva Josefem 
Matouškem a členem představenstva Antonínen Návrátilem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: akce „Chodníky Suvorovova“ – poř. č. 239. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0007795/VB/1 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory 
projektování Jindřiškou Vackovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny KT, č.p. 52 – NN“ – poř. č. 240. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016243/VB/001 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Lenkou Burdovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Čechova, č. parc. 1928/1 – NN“ – poř. č. 241. 
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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 firmou 
Senergos, a.s. Ostopovice, zastoupenou Lenkou Burdovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Haise Týneckého, parc. č. 2954/6 – NN – poř. č. 242 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/HO-údržba/2021 z 19.01.2021 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností  Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna č. l, čl. 4.1. a 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 243. 
 

Dodatek č. 8 k mandátní smlouvě ze dne 15.12.2008 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou společnosti Ing. Jindřiškou Kurcovou (mandatář). 
Předmět smlouvy: změna čl. II., bod 1/ „přílohy č. 2“, doplnění článku I., bod 1. „mandátní smlouvy“ 
-  poř. č. 244. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa“ mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností  INVEST TEL, 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Nejdlem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: změna bodu 4.2. „smlouvy“ – poř. č. 245. 
 

Bod č. 272/20 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 26.10.2021. 
 

Bod č. 273/20 

Rada města rozhodla o revokaci URM z 29.09.2021 a doporučila ZM schválit vyhlášku č. 6/2021, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2022/2023. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 274/20 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru - 11. ročník pro denní 
stacionář Kvítek pro osoby s postižením, Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy. Finanční 
prostředky budou použity na rekonstrukci cvičné kuchyně pro klienty denního stacionáře Kvítek 
pro osoby s postižením.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 275/20 

Rada města se seznámila s předloženou zprávou p. tajemníka ve věci petice -  výstavba domu Na 
Chmelnici. 

 

Bod č.  276/20 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 


