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Bod č. 1/1 

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

Bod č. 2/1 

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

„Klatovy VVN/VN-KT 1107-VN ROI“ v obecních pp. č. 965/10, 964/1, 969/24, 879/6, 965/11, 

967/1, 954/97 a 3453/10 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO  

      a TSMK. 

 

2. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
nového RD a s uložením kanalizace v obecních pp. č. 965/11 a 967/1 v k. ú. Klatovy dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a MA. 

 

3. 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 obecních pp. č. 449/8, 449/7  
a 449/22 v k. ú. Štěpánovice u Klatov v období od 01.03.2022 do 31.03.2022, pro účely uložení 
kabelu NN za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po 
výkopu. 

 

4.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 1927/34, 1927/40, 2147/3, 
2147/13, 2147/14, 2162/6, 2162/14, 3561/12, 3561/21, 3575/5, 4164/8, 2162/15, 3575/6 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav elektro přípojky pro akci „REKO VTL RS Klatovy, teplárna“ v rozsahu cca  

 635 bm elektro přípojky za cenu 200,00 Kč/bm bez DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 3/1 

Rada města souhlasila s přenecháním užívání části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pneumatik a autobaterií. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek  
 

Bod č. 4/1  

a) Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 19 nacházející se na 
adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV s pí , , k 31.01.2022.  

b) Rada města schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy s pí ,  
      , na nebytový prostor č. 19 nacházející se na adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV, účel 
      využití – prodej použitého textilu za měsíční nájemné 5.854 Kč, s platností od 01.02.2022. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 5/1 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře systému BIS  mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ESKON s.r.o., zastoupenou 
jednatelkou Mgr. Hanou Malurovou, MBA (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna odst. 2. článku II. „Smlouvy“ a odst. 2, článku X. „Smlouvy“, změna 
přílohy č. 2 „Smlouvy“ a nová příloha č. 8 – poř. č. 1. 
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 14/2019 mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět dodatku: změna čl. II., odst. 2. 2. „Smlouvy“ – poř. č. 2.  

 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, zastoupenou ředitelkou Ing. Hanou Kristovou (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. X. „Smlouvy“ – poř. č. 3. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce IV-12-0012632/VB/01, Klatovy, parc. č. 1997/17 – NN – poř. č. 4. 

  

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA (prodávající).  
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 883/3 k.ú. Dehtín – poř. č. 5. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „Smlouvy“ – poř. č. 6. 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. IV „Smlouvy“ – poř. č. 7. 

 

Bod č. 6/1 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr        Ing. Václav Chroust   

      starosta města                                          místostarosta  

 

        

 

                                            Ing. Martin Kříž  
                        místostarosta                                         


