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Bod č. 298/22 

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

Bod č. 299/22 

Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 
zrušila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele této společnosti a uložila starostovi města 
vyhlásit nové výběrové řízení.  
     Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 

Bod č. 300/22 

1. Rada města neschválila pronájem části pozemku pp. č. 2203/14 (nově dle GP pp. č. 2203/22 a 
2203/23) o výměře 445 m2 v k. ú. Klatovy od pronajímatele . ,  

,  za roční nájemné 100,00 Kč/m2/rok a uložila ORM jednat s majitelem pozemku 

o jeho směně.  
 

2. a) Rada města souhlasila s realizací akce „REKO MS Klatovy – Krameriova ul.“ v obecních pp. 
 č. pp. č. 3913/1, 3403/10, 3403/14, 3403/7, 3403/6 a 3403/18 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace s podmínkami HO a dále s podmínkou provedení obnovy dlažby v celém 
 profilu komunikace.  

b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 

 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 3913/1, 3403/10, 3403/14, 
3403/7, 3403/6 a 3403/18 v k. ú. Klatovy dle podmínek HO. 

 

3. Rada města souhlasila se změnou PD na akci „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 

0 Plynová kotelna v HVS“ pro účely podání žádosti o dotaci.  
 

4. Rada města neschválila společnosti BOHEMIATEL s.r.o. Praha výjimku z Pravidel RM  

 č. P1/2011 pro povolování výkopů v ul. Procházkova, Palackého, Bezručova, Mánesova v k. ú. 
Klatovy v období od 01.11.2021 do 30.11.2021. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 301/22 

Rada města vzala na vědomí informace o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Za Tratí, kde je 
zástavba možná pouze po zpracování a schválení ÚS 7a a uložila ORM ve spolupráci s právničkou a 
architektkou města předložit návrh na vyhlášení VZ na zpracovatele ÚS 7a. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 pí Ing. P. Boublík 

 pí Ing. arch. E. Kováříková 

Bod č.  302/22 

Rada města vzala na vědomí informace o stavu objektu sportovní střelnice Klatovy – Luby a  

neschválila zpracování PD na celkovou rekonstrukci objektu včetně přístavby.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 pí Ing. J. Kurcová  

 

USNESENÍ č. 22 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 9. listopadu 2021 
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Bod č. 303/22 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V4_2022 
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ z programu MV GŘ HZS 
ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2022“ na „Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy“ a uložila ORM zajistit podání žádostí v termínu do 
25.11.2021.  

 

2.  Rada města rozhodla o přistoupení k rámcové dohodě, uzavírané mezi MV – GŘ HZS ČR jako 
centrálním zadavatelem a městem Klatovy jako pověřujícím zadavatelem. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 304/22 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.11.2021. 

 

Bod č. 305/22 

Rada města vzala na vědomí zprávu s výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety. 
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 306/22 

1. Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, nám. Míru 63/I 
pronajatého  k 30.11.2021.  

 

2. Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s .  
,  na nebytový prostor č. 54, na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV, účel  

 využití – kancelář za měsíční nájemné ve výši 1.417 Kč.  
  

3.  a) Rada města schválila ukončení pronájmu s Oblastní charitou Klatovy, oblastní pečovatelská 
 služba, Měchurova 317/16, Klatovy, IČ: 66388830, na 6 parkovacích míst na parcele st.p.č. 
 1616 v k.ú. Klatovy dohodou k 31. 12. 2021.  

 b) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou pěti let na objekt č.p. 946  
 v ulici Za Kasárny v Klatovech IV se společností Wood-Mizer CZ s.r.o., Klatovy – Luby 

 č.p. 91, IČ 26320932 – sídlo firmy a administrativní a technické zázemí - měsíční výše 
 nájemného 16.394 Kč.  

 c) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Wood-Mizer CZ s.r.o., 

 Klatovy – Luby č.p. 91, IČ 26320932 na dobu určitou pěti let na pozemek st. p. č.  1616 (bez 

 zastavěné plochy o velikosti 834 m2) v katastrálním území Klatovy, Klatovy IV za roční 
 výši nájemného 41.700 Kč. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 307/22 

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

 věcný dar – kávovar v hodnotě 36 990 Kč vč. DPH pro užití při kulturních a zájmových 

 akcí klientů domova pro seniory,  

 dárce: MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4, Modřany, IČ 25940449.   
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Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
  finanční dary v celkové částce 840 Kč, na financování kulturních, společenských a zájmových 

akcí pořádaných klubem seniorů,  

 dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy. 
Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy , p.o., v souladu s darovacími 
smlouvami.  

 

2. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, p.o. 

na pořízení nářezového stroje do kuchyně Domova pro seniory Klatovy, v max. výši 80.000 Kč 
vč. DPH.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
  

Bod č. 308/22 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2021. 
 

Bod č.  309/22 

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 č. 035/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení – Petr Rezek  & klávesista – poř. č. 273. 
 

Smlouva o provedení koncertu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a Vojtou Nedvědem a skupinou Tie Break, zast. Ivou Klusalovou (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení na EHD 09.09.2022 – poř. č. 274. 
 

Smlouva č. 1/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Dechovou hudbou Budvarka, zastoupenou kapelníkem Vítem Zuzákem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: vystoupení dechové hudby 14.05.2022 – poř. č. 275. 
 

Smlouva o učinkování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pořadatel) a Mgr. Davidem Němečkem, zastupující umělce AG FLEK (agentura). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení na EHD 2022 – poř. č. 276. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmanky PK Ing. Mgr. Pavlem 

Karpíškem (dárce). 
Předmět smlouvy: par.č. 3792/41, 1308/2, 4093, 4094, 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 
2064/7, 2064/12 k.ú. Klatovy – poř. č. 277.  
 

Darovací smlouva, Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem 
hejtmanky PK Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem (obdarovaný a povinný). 
Předmět smlouvy: parč. č. st. 3752, 2457, 3456, 4293, 3455, parc. č. 2050/19, 2050/20, 2050/21, 

2050/5, 2050/6, 2056/13, 2050/26, 2050/27, 2093/28, k.ú. Klatovy – poř. č. 278. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Ing. arch. Janou Svítkovou, ,  (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: pořízení Územní studie US.23 – Štěpánovice – poř. č. 279.  
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Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pověřující zadavatel) a 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, zastoupeným generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR, právně jednajícím Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd. VZ GŘ HZS 
ČR (centrální zadavatel). 
Předmět smlouvy: realizace VZ „CAS pro JSDHO a GŘ“ – poř. č. 280. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 3/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem  
Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II.1 - prodloužení termínu výpůjčky – poř. č. 281. 
 

 

Bod č. 310/22 

Rada města schválila spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým 
dětem, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na zřízení nového babyboxu 
v Klatovech. 

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 311/22 

Rada města schválila p. , ,  poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 20.000 Kč na pořízení hand biku.   
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

. 

Bod č. 312/22 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


