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Bod č. 313/23 

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

Bod č. 314/23 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 790/8 (oddělená část z pp. č.790/4 dle GP 
č.229-2117/2021,o výměře 142 m2  v k. ú. Habartice u Obytců vlastníku sousedních nemovitostí 

, . ,  za  cenu dle ZP obvyklou ve výši 230,00 

Kč/m2 tj. celkem 32.300,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno).                                             

 

2. Rada města doporučila ZM schválit směnu částí pozemků pp. č. 105/1 a 105/3 v k. ú. Kydliny o 
celkové výměře cca 16 m2 ve vlastnictví , ,  

 za obecní pozemek pp. č. 105/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Kydliny  bez finančního plnění. 
 

3. Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ 8P4 6730 
p. , , .  na pp. č. 1482/1 – parkoviště před bytovým 
domem čp. 814 v ulici Nádražní v k. ú. Klatovy od 01.12.2021 na dobu 2 let s možností 
prodloužení.  

 

4. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2023 pro PENNY Market Klatovy – Domažlická ul. 
na pp. č. 360/5, W&P EURONOVA,     s. r. o. – Domažlická ul. na pp. č. 4073 a ORIS Praha,  

 s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 2479/5, vše v k. ú. Klatovy.  
 

5. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce – části pozemku pp. č. 3792/94 
v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem majiteli , ,  
na dobu určitou do 31.12.2023.  

 

6. Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění 
reklamních panelů na dobu určitou do 31.12.2023 pro ARBO s. r. o. – Hřbitovní ul. na pp. č. 
2479/5 a W&P EURONOVA, s. r. o. – Puškinova ulice na pp. č. 3687/1, vše v k. ú Klatovy.  

 

7. Rada města  rozhodla o prodloužení pronájmu stp. č. 4160 a části pozemku pp. č. 3405/3 o 
celkové výměře 178 m2 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem , 

,  dobu určitou do 31.12.2023. 
 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„REKO VTL RS Klatov – Teplárna – varianta 2“ dle předložené projektové dokumentace 

Korecký s. r. o. a s umístěním kabelu NN do obecních č. 1927/34, 1927/40, 2147/3, 2147/13, 
2147/14, 2162/6, 2162/14, 3561/12, 3561/21, 3575/5 a 4164/8, k. ú. Klatovy dle předložené PD, 

s podmínkami TSMK.  

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) pro účely 

uložení vodovodní přípojky mj. v obecních pozemcích pp. č. 3587/1 a 2481/2 v k. ú. Klatovy, 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a ŠVK.  

USNESENÍ č. 23 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 23. listopadu 2021 
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10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 147/1 v k. ú. 
Drslavice u Tupadel v období od 01.11.2021 do 30.11.2021, pro účely uložení vodovodní 
přípojky dle podmínek HO a za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit 
definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 

11. Rada města rozhodla o udělení výjimky z pravidel RM č. P1/2011 pro povolení výkopů 
v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 3466/2 a 3466/4 
v k.ú. Klatovy v období od 01.12. do 17.12.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 315/23 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 
„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách. 

 

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 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  

 Petr Kodeš     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 12/2021 – 01/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 316/23 

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 „Rekonstrukce střechy kulturního domu 
Točník“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 
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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: 
 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 12/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

Bod č. 317/23 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Územní studie: ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod 

Mlékárnou“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách 
+ odeslání písemné 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 na základě nejnižší nabídkové ceny a kvality. 

    

3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek dle přílohy. 
 

4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 01/2022 jejího zasedání 
v kanceláři vedoucí ORM. 

 

     

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 členové:  Ing. Václav Chroust 
   Ing. Martin Kříž 

   Mgr. Jaromír Veselý 

   Ing. Milan Jarošík 

      Ing. Pavel Boublík 
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   Ing. arch. Eva Kováříková  

   Mgr. Radka Šustrová   

   Ing. arch. Jakub Fišer – zpracovatel územního plánu 

Ing. arch. Jan Jehlík – vedoucí ústavu územního plánování ČVUT  FA 

    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 318/23 

a) Rada města rozhodla v zájmu rozvoje území a vyhovění potřebám občanů o udělení výjimky 
ze Sazebníku města za ukládání sítí do obecních pozemků a vzoru smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívající v úhradě za zřízení věcného břemene ve 
výš dle oceňovací vyhlášky + 20 % bonifikace, s minimální úhradou ve výši 2.000 Kč bez 
DPH. 

b) 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, K Čínovu, parc. č. 3179/131“ 

pp. č. 3179/130, 3179/234, 3179/236, 3179/241, 3179/242 ve vlastnictví města 
Klatovy pro umístění cca 77 bm zemního vedení NN a 1x pilíře, 

2) k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 1392/45 – TS, NN“ 

      pp. č. 1395/4, 1376/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 126 bm zemního 

      vedení NN, 
3) k. ú. – „Klatovy, Luby, parc. č. 204/4 – kNN“  

 pp. č. 3561/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 18 bm zemního vedení 
 NN, 

4) k. ú. Klatovy – „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1397/2 – NN“  
 pp. č. 1397/2, stp. č. 4232, 4233 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 100 bm   
 zemního vedení NN a 1x kabelové skříně,  

5) k. ú. Klatovy – „Čínov KT, parc. č. 3121/6 – NN“ 

 pp. č. 3659 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 25,5 bm zemního vedení 
 NN, 

6) k. ú. Klatovy – „Klatovy, Pod Koníčky, parc. č. 2017/2 – NN“ 

pp. č. 2017/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3 m zemního kabelu a 1x 
pilíře,  

7) k. ú. Točník u Klatov – „Točník KT,  parc. č. 84/14 – NN“ 

 pp. č. 83/1, 84/2 ve vlastnictví města pro umístění cca 60 bm zemního vedení NN a 1x 
 kabelové skříně, 

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

 pp. č. 954/19, 968/59, 3452/1, 3454/1, 3454/7 ve vlastnictví města Klatovy pro 
 umístění cca 222 m zemního kabelu VN. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová   
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Bod č. 319/23 

Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 7/2021, o plánu zimní údržby pro Klatovy  
a integrované obce, v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 320/23 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 08.11.2021. 

 

Bod č. 321/23 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 15.11.2021. 

 

Bod č. 322/23 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 15.11.2021 a 

přijala tyto závěry: 
mimořádné dotace: 
1/  Kanoistický klub Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15.000 Kč na 

zajištění závodů, 
2/  Kanoistický klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na 

nákup startovacích čísel,  
3/ Kosohorský Tomáš – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na akci 

Golfová louka 2021. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  

          Zodpovídá: pí J. Zedlová  

 

Bod č. 323/23 

Rada města vzala na vědomí předloženou aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Klatov a 
doporučila ZM tento dokument schválit.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 324/23 
Rada města schválila zadání zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvody „LHO Klatovy – Chudenice 2“ a „LHO Klatovy – Švihov 2“ firmě LHProjekt a.s., 
Čichnova č.p. 386, 624 00 Brno, IČ 25300806, za cenu 669.922 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 325/23 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 10/21 – část B a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím na   

 adrese Klatovy, Václavská 122/I s pí , bytem , 
, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 8, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III s pí , trvale bytem ,  

, na dobu určitou 3 měsíců, 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 326/23 

1/ Rada města doporučila ZM schválit závazný postup prodeje garáží v domě Klatovy, Hálkova 
132/V. 

2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s p. Vasilem Krupou na nebytový prostor  
 č. 35, Klatovy, , účel využití – sklad, měsíční nájemné ve výši  
 1.407 Kč.   
          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 327/23 

Rada města schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy Domova 
pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Újezdci. Na tuto opravu byla vybrána firma 

ALFASTAV, spol. s.r.o., Sobětice 81, 339 01 Klatovy, IČ 18236651, která předložila nejvýhodnější 
cenovou nabídku.     
 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 328/23 
Rada města schválila návrh TSMK na poskytnutí volného vstupu do krytého plaveckého areálu 
v Klatovech pro dárce krve oceněné Zlatou plaketou a Zlatým křížem po dobu 1 roku, s účinností 
od 01.01.2022.  

 Zodpovídá: p. P. Pošefka  

Bod č. 329/23 

Rada města schválila přijetí věcného daru 690 kg krmiva Pedigree pro psí útulek spravovaný 
TSMK. 

Dárce: Mars Czeh s.r.o., Michelská 1552/58, Praha 4. 
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č.  330/23 

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 dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností PEPA STYL s.r.o. Klatovy, zastoupenou Petrem Štýsem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: betlém pro město – třetí část – poř. č. 282. 
 

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem. 
Předmět smlouvy: změna čl. I, čl. III, odst. 3. „smlouvy“, příspěvková organizace je plátce DPH – 

poř. č. 283. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  –  
(povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 284. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 285. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 286. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 287. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,   (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 288. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Kongregací Školských sester de notre Dame, U Soudu 
813/7, Hradec Králové, zastoupenou generální představenou Anežkou Bednářovou (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 289. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Agrospolečností Koryta, s.r.o., Koryta 63, Bezděkov, 
zastoupenou jednatelem Zdeňkem Weberem (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 290. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a , ,  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 291. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a . , 

 a , ,  -  (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ “ – poř. č. 292. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  a 

, ,  (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 293. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou obce 

Václavem Měsíčkem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 294. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 295. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 296. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a ,  
(budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ - “ – poř. č. 
297. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a společností Měcholupská zemědělská, a.s. 
Předslav (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 298. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , , 

 –  a , ,  –  (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 299. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , ,  
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 300. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , , 

 a Statkem Sobětice, s.r.o., zastoupeným jednatelem Ing. Tomášem Markem (budoucí 
povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 301. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a , . , 

 a společností Statek Sobětice s.r.o., zastoupenou jednatelem  
Ing. Tomášem Markem (budoucí povinní). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – Předslav, Vodovod a kanalizace“ “ – poř. č. 302. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: VB/13/2021/33120/Hr mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem 
(budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ “ – poř. č. 303. 
 

Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a 
společností Klatovské reality s.r.o., zastoupenou jednatelem Lubošem Malátem. 
Předmět smlouvy: pp.č. 1410/66, 1410/68, 1410/69 “ – poř. č. 304. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a . , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 450/1, k.ú. Štěpánovice “ – poř. č. 305.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 

 a . , ,  (nájemce) . 
Předmět smlouvy: nebyt. prostoru Vídeňská 9 Klatovy IV “ – poř. č. 306.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 
a společností Wood-Mizer CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Miroslavem Greillem (nájemce) . 
Předmět smlouvy: p.č.st. 1616 k.ú. Klatovy “ – poř. č. 307.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jidndřiškou Kurcovou (pronajimatel) 
a společností Wood-Mizer CZ s.r.o., zastoupenou jednatelem Miroslavem Greillem (nájemce) . 
Předmět smlouvy: nebyt. prostoru č.p. 946, Za Kasárny, Klatovy “ – poř. č. 308.  
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Dodatek č. 3 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., 
zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. „smlouvy“ “ – poř. č. 309.  
 

Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel MZPO) a společností ECOBAT 
s.r.o., Praha 6, zastoupenou jednatelem RNDr. Petrem Kratochvílem. 
Předmět smlouvy: změna legislativy “ – poř. č. 310.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostkou obce  

Mgr. Xenií Begerl (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 311. 

 

Nájemní smlouva  mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 

zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a ČSS, z.s. – sportovně střeleckým 
klubem Klatovy, zastoupeným předsedou spolku Františkem Holubem (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 611, ul. 5. května, Klatovy IV – poř. č. 312.  
 

Bod č. 331/23 

Rada města vzala na vědomí informaci o spolupráci mezi městem Klatovy a Pošumavským 
sportovním sdružením okresu Klatovy, z.s. týkající se zveřejňování sportovních akcí v 
Klatovském zpravodaji.  
 

 

Bod č. 332/23 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        

    

   

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 


