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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 356/25 

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

Bod č. 357/25 

1. Rada města vzala na vědomí informaci o upřesnění připravovaného postupu soutěže na prodej 
stavebních pozemků v lokalitě Větrovna. 

 

2.  Rada města doporučila ZM schválit záměr prodeje stp. č. 2490/21, 2490/4, 2490/6, 2490/7, 6782, 
6783, 2490/22 – část, 2584/3 – část a 2757 - část o celkové výměře cca 7.000 m2 v k. ú. Klatovy, 
lokalitě Větrovna formou otevřené architektonicko - investorské soutěže s následnou 
elektronickou aukcí s vyvolávací cenou ve výši 4.500,00 Kč / m2 včetně DPH.  

 

3.  Rada města doporučila ZM pověřit RM k administraci architektonicko-investorské soutěže 
s následnou elektronickou aukcí.  

 

4.  Rada města uložila ORM a architektce vypracovat ve spolupráci s právničkou a Útvarem 
koncepce a rozvoje města Plzně soutěžní podmínky otevřené architektonicko-investorské soutěže 
a předložit je ke schválení RM.  

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  358/25 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 98/10 o výměře cca 40 m2 za cenu 

smluvní 500,00 Kč/m2, celkem cca 20.000,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno) v k. ú. Luby, 
do vlastnictví . , , .  

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 471/2 o výměře cca 95 m2 za cenu 

smluvní 250,00 Kč/ m2, celkem cca 23.750,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) v k. ú. 
Kvaslice, do vlastnictví , , .  

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2400/29 a 2400/24 o celkové výměře 
cca 270 m2 za cenu 250,00 Kč/ m2, celkem cca 67.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) 
v k. ú. Klatovy do vlastnictví , , .  

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1 o celkové 
výměře 8 444 m2 za cenu smluvní 25,00 Kč/m2, celkem cca 211.100,00 Kč bez DPH (DPH 
nebude účtováno) v k. ú. Tupadly u Klatov do vlastnictví , ,  

. 

 

5. a) Rada města souhlasila s podáním žádosti o výkup pozemku pp. č. 2216/3 v k. ú. Klatovy od 
 společnosti České dráhy, a. s., nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. 

 b) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod částí pp. č. 2306/2 v k. ú. Klatovy  
  o výměře cca 500 m2 a cca 250 m2 od společnosti Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7,  
  110 00 Praha 1 do majetku města Klatovy. 
 

USNESENÍ č. 25 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. prosince 2021 
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6. Rada města rozhodla o pronájmu areálu tenisových kurtů v ul. Borská, Pod Vrškem – pp. č. 
2064/2, 2064/3, 2064/6, 2080/5, 2064/4, 2064/5, 2064/7, 2064/12, stp. č. 4093, stp. č. 4094, 
minitělocvična na stp. č. 4094, šatny na stp. č. 4093, sklad na pp. č. 2064/4 v k. ú. Klatovy 

 o výměře celkem 5 811 m2 společnosti ELEKTRO KT GROUP, s. r. o., Mlýnská 60/2,  
160 00 Praha 6, od 01.01.2022, na dobu neurčitou, za cenu smluvní 20.000,00 Kč bez DPH/rok 

(DPH nebude účtováno) + inflace, se zálohou na elektrickou energii 500,00 Kč ročně. 

 

7. Rada města nesouhlasila s pachtem části obecní pp. č. 102/19 o výměře cca 200 m2 v k. ú. 
Tajanov u Tupadel , , , , za cenu 3.500,00 
Kč/ha/rok, celkem 70,00 Kč /rok + inflace, na dobu neurčitou. 

 

8. a)  Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části obecní pp. č. 2017/2 o výměře cca 30 m2  

  v k. ú. Klatovy , , , ke dni 31.12.2021.  
 b) Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 2017/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 

 Klatovy , , , za cenu 10,00 Kč/m2/rok, celkem 

 300,00 Kč/rok + inflace, na dobu neurčitou, od 01.01.2022. 

 

9. Rada města schválila vyhrazení druhého parkovacího místa pro parkování vozidel Krajské 
hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Škrétova 15, Plzeň, na pp. č. 3403/15 – 

parkoviště v ulici Randova v k. ú. Klatovy od 21.12.2021 do 20.12.2025. 
 

10. Rada města souhlasila s realizací akce „I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba Val - DÚR, krajnice - 
PDPS“ – prodloužení protihlukového valu na obecních pp. č. 3197/197 a 3197/223 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace a  souhlasila s vynětím části pp. č.  3197/223 o výměře  

 85 m2 ze ZPF. 
 

11. Rada města doporučila ZM  směnu obecních pp. č. 1011/48 (693 m2), pp. č. 1011/25 (část 18 m2) 

v k. ú. Klatovy a pp. č. 904/1 (část 6 m2) v k. ú. Luby za soukromé pp. č. 3197/226 (část cca  
 322 m2) a pp. č. 3197/227 (395 m2) v k. ú. Klatovy ve vlastnictví , , 

, bez finančního plnění. 
 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace v k. ú. Štěpánovice u Klatov“ v obecní pp. č. 
 716 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného  
  v rámci akce „Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace v k. ú. Štěpánovice u Klatov“ od 

 . , ,  a , ,  
  do majetku města Klatovy. 

 

13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
 „Nový kanalizační řad Luby“ v obecní pp. č. 857 v k. ú. Luby s podmínkou prodloužení 
 kanalizačního řadu až na konec dotčené komunikace.  

 b) Rada města rozhodla o přijetí daru kanalizačního řadu, vybudovaného v rámci akce „Nový 
 kanalizační řad Luby“ od společnosti Holz Schiller, s. r. o., Koldinova 799, 339 01 Klatovy 
 do majetku města Klatovy.   

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Klatovy, parc. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ a s umístěním kabelů VN, NN, chráničky HDPE a 
zemnicí soustavy do pozemků města pp. č. 3578/2, 3578/5, 2172/6 a 2129/13 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace. 
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15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Plánická 626 - VN, TS “  v obecních pp. č. 3206/121, 3206/183 a stp. č. 3521  
 a v obecní budově čp. 626 na stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace  
 a s podmínkami HO. 
 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Za Tratí – přípojka NN“ v obecních pp. č. 938/11, 3454/2 a 3459 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace a s podmínkami HO. 

 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Třešňovka u Štěpánovic – nový kabel NN“ v obecních pp. č. 2186/8 a 2186/9 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace a s podmínkami HO a TSMK. 

 

18 Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

„Klatovy, Revoluční – výměna kabelu NN“ v obecních stp. č. 1596, pp. č. 2024/1, 2025/4, 

2025/6, 2045/6 a 2045/11 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

19. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
„Stavba RD na pp. č. 260/7 v k. ú. Tajanov u Tupadel včetně kanalizační a vodovodní přípojky“ 
v obecní pp. č. 373/1 a 373/27 v k. ú. Tajanov u Tupadel, dle předložené dokumentace, 

s podmínkami HO. 

 

20. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 

 nového RD  a s uložením sítí v obecní pp. č. 3475/4 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO a MA. 

 b) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 3475/4 o výměře cca 10 m2 za účelem zřízení 
 vjezdu . , , , na dobu neurčitou, za údržbu. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 359/25 

Rada města se seznámila s novými skutečnostmi ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně Pod 
Borem společnosti Accolade CZ XXI, s. r. o. a uložila ORM doplnit informace dle diskuse. 

.         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č.  360/25 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava rozvodů vody a kanalizace – 

spojovací chodba a hospodářský pavilon MŠ Studentská“, uzavřená výzva. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Klatovská stavební společnost s.r.o., 
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2, IČ: 26357534. 

 

2.  Rada města uložila ředitelce MŠ ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít  s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.460.000,00 Kč 
bez DPH, 1.766.600,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 361/25 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce střechy kulturního domu 
Točník“, uzavřená výzva. Důvodem zrušení je skutečnost, že v zadávacím řízení byla podána 
pouze jedna nabídka. 

 

2.  Rada města uložila ORM předložit návrh na vyhlášení nového zadávací řízení s termínem plnění 
08-09/2022. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 362/25 
Rada města schválila návrh plánu oprav místních komunikací pro rok 2022 a uložila HO akce 
postupně realizovat. Ve spolupráci s ORM připravit postupně výběrová řízení na zhotovitele staveb. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

  Pí Ing. D. Pleskotová  

Bod č. 363/25 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část“ 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 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  

 Petr Kodeš 

 Mg. Václav Prais     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 01–02/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 364/25 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.12.2021. 
 

Bod č. 365/25 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru ze  
06.12.2021. 

 

Bod č. 366/25 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2021. 

Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 
2021. 

2.  Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací města 
pro rok 2021, a to: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2021 

 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021. 
                      Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

Bod č. 367/25 

Rada města schválila kalkulaci cen srážkovného, pro vypouštění odpadních vod z VKV, vody 

předané do Švihova a vody převzaté k čištění z Bezděkova dle předloženého návrhu. 
   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 368/25 

Rada města schválila s účinností od 01.01.2022  
1.  Dodatek č. 8 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Klatovy a Odpadovým hospodářstvím 

Klatovy, s.r.o. 

 

2.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů uzavřené mezi městem Klatovy a Pošumavskou odpadovou, s.r.o. v předloženém znění. 

 Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D. 
  p. Ing. M. Skrbek 

Bod č. 369/25 

1. Rada města schválila změnu plánu hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. na rok 2021. 
2. Rada města schválila změnu plánu hospodaření hospodářské činnosti města na rok 2021. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 370/25 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 5/2021 z 13.12.2021  

a přijala tyto závěry:  
1. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na objekt čp. 74 v Točníku (KD) s  
 p. , ,  a , ,  

 – měsíční výše nájemného 3.622 Kč,  

2. schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, Václavská 
122/I p. , ,  na dobu určitou do 
30.06.2022, 

3.  schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, Plánická   
174/I, kostel sv. Vavřince Galerii Klenová/Klatovy, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou,  

 na dobu určitou do 31.12.2023. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová  

 

 

 



6 

 

 

 

Bod č. 371/25 

Rada města projednala zápis z jednání  bytové komise č. 11/21 ze 14.12.2021 a přijala tyto 
uzávěry: 
k bodu 5. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Klatovy, Masarykova 
  391/III s pí , ,  
k bodu 5.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 na adrese Klatovy, Masarykova  
  391/III s p.  a , , 
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 50.000 Kč, 
k bodu 5. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy, Masarykova  
  392/III s p.
  , na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním  
  vyrovnání na částku 60.000 Kč. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 372/25 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí finančního daru  
 v částce 20.000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí pro klienty 
Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci.  

 Dárce: pan , ,   
2.   Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovací 

smlouvou. 

  Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 373/25 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 

regionálních funkcí knihoven na rok 2022 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila 

přijetí dotace ve výši 800.000 Kč na bankovní účet města a vypořádání této dotace v souladu  

s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
     Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová  

 

Bod č. 374/25 

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 provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a ,  (agentura).  

Předmět smlouvy: vystoupení Leony Machálkové a hosta Radima Schwaba v r. 2022 – poř. č. 329 

 

Smlouva o koordinaci prací a refundaci při výstavbě ve městě Klatovy  mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, 

zastoupenou Mgr. Jiřím Márou a Markem Kobzanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: umístění optické sítě: INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy-2021- 3. etapa – poř. 
č. 330. 
 

Smlouva č. 044/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem ( pořadatel) a ATRIBUT – středočeská umělecká agentura, Mladá 
Boleslav, zastoupena Ladislavem Šiftou (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Moniky Absolonové a Boom! Band Jiřího Dvořáka – poř.  
č. 331. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce 
a.s., zastoupena společností Senergos a.s., zastoupena Jarmilou Horákovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Pod Koníčky, par.č. 2017/2 – NN“ – poř. č. 332.  
 

Nájemní smlouva č. 15/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a , , 

 (nájemce).  
Předmět smlouvy:  Tyršova ul. 241, Klatovy IV – poř. č. 333. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Domažlické předměstí, II. etapa, číslo stavby: 
7700101290“ – poř. č. 334. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Rybníčky, číslo stavby: 7700102560“ – poř. č. 335. 
 

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. 336. 
 

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. 337. 
 

Dodatek ke Smlouvě o přímém bankovnictví mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem  a Komerční bankou a.s., zastoupenou bankovním poradcem Ing. Ivanem 
Valentou.  

Předmět dodatku: zvýšení denního limitu pro převody z účtů vedených u Komerční banky, a.s. – poř. 
č. 338. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a W & P EURONOVA s.r.o., zastoupena jednatelem 

Radkem Novákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. II „smlouvy“ – poř. č. 339. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a W & P EURONOVA s.r.o., zastoupena jednatelem Radkem 

Novákem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „smlouvy“ – poř. č. 340. 
 

Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 
pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, Praha (pojistitel). 
Předmět smlouvy: pojištění dobrovolných hasičů – poř. č. 341. 
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Bod č. 375/25 

Rada města schválila aktualizaci plánu Vodohospodářského fondu pro rok 2021. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 376/25 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 20.12.2021  

a přijala tyto závěry:  
1. TJ Sokol Klatovy – šachklub – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 19.000 Kč 

na dopravu závodníků na nejvyšší republikovou soutěž a mezinárodní akce, 

2. HC Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 35.000 Kč na pronájem 
ledové plochy, 

3. Okresní hospodářská komora Klatovy – poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
4. TJ Sokol Klatovy – šachklub - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7.500 Kč na 

dopravu závodníků – 2. liga, 

5. Pavel Matejčík – poskytnutí mimořádné dotace neschválila,  
6. Hippokrates Klatovy – doplnit počty uskutečněných hodin dětské hipoterapie. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty o závěrech žadatele informovat a uzavřít veřejnoprávní 
smlouvy. 

       Zodpovídá: pí J. Zedlová  
 

 

Bod č. 377/25 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr       Ing. Václav Chroust   

      starosta města                               místostarosta  

 

        

 

                                            Ing. Martin Kříž  
                        místostarosta                                         

 


