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Bod č. 7/2 

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

Bod č. 8/2 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí pp. č. 1860/23 v k. ú. Klatovy a pp. č. 177/1 

v k. ú. Štěpánovice u Klatov o celkové výměře cca 55 678 m2 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 bez 

DPH do vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská 637/79a, 460 01 

 Liberec tj. celkem cca 27.839.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 Rada města nedoporučila ZM schválit budoucí výkup pozemků stp. č. 1957, 1958, 1959, 1960, 

1961, 3250, 3251, 4405, 4406, 4407, 5020, 5021, 5022, 5023 a pp. č. 1826, 1835/3, 1835/6, 
1860/2, 1860/9,  1860/12, 1860/13, 1860/14, 1860/15, 1860/16, 1860/18, 1860/19, 1860/20, 

6839, 6858 o celkové  výměře 122.261 m2 v k. ú. Klatovy a stp. č. 134 a pp. č 693, 713/2, 
722/1, 724/3, 724/9, 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/20, 724/21, 724/22, 728/3, 731/1, 

891/3 a části 1860/23 o celkové výměře 169.942 m2 v k. ú. Svrčovec a pp. č. 177/14, 745 a části 
177/1 o celkové výměře cca 52.827 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov z vlastnictví společnosti 
EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec do majetku města Klatovy 

za cenu smluvní 1,00 Kč/m2, celkem cca 345.030,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno).  
 

2. Rada města vzala na vědomí informace o aktuálním stavu rozpracovanosti stavby 

protipovodňových opatření podél Drnového potoka a uložila ORM pokračovat v jednání o 
majetkoprávním vypořádání pozemků, potřebných pro zajištění ochrany zastavěné části Lub na 
úroveň Q 100. 

 

3. Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části obecní pp. č. 3405/5 o výměře cca 17 m2 v k. ú. 
Klatovy , , , ke dni 31.12.2021. 

 

4. Rada města nedoporučila ZM schválit uznání vlastnického práva k části obecní pp. č. 3578/5 (dle 
GP č. 7005-2344/2020 nově vzniklá pp. č. 3578/14 o výměře 13 m2) v k. ú. Klatovy ve prospěch 

, , . 

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kabelové přípojky NN pro 9 garáží a s uložením kabelu v obecní pp. č. 3228/2 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

6. Rada města rozhodla o výjimce ze Sazebníku města za uložení inženýrských sítí a 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. v zájmu žadatelů o připojení za jednorázovou úhradu, určenou dohodou smluvních stran ve 

výši dle oceňovací vyhlášky, s přihlédnutím na minimální úhradu nabízenou ČEZem ve výši 
2.000,00 Kč na  bez DPH pro akce: 

 1)  k. ú. Kydliny – „Kydliny, KT, č.p. 54 – NN“ 

  pp. č. 650/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 7 m zemního vedení NN, 
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 2)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Plánická 626 – VN, TS“ 

  pp. č. 3206/121, 3206/183, stp. č. 3521 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění v souběhu 
 cca 80 m 2x zemního vedení VN a 2x HDPE chráničky, umístění distribuční části 
 trafostanice, 

3)  k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 708/20 - NN“ 

 pp. č. 708/20, 708/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 9,2 m zemního vedení NN, 
1x pilíře, 

4)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Ke Spravedlnosti č.p. 463 – přel.“ 

 pp. č. 2017/8 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 5,2 m zemního vedení NN, 
5)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/60 - NN“ 

 pp. č. 2186/8, 2186/9 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 37 m zemního vedení 
 NN, 

6)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, p. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ 

 pp. č. 3578/2, 3578/5, 2203/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 370 m zemního 
 vedení VN + HDPE chránička v souběhu, 
7)  k. ú. Točník u Klatov – „Točník, KT, parc. č. 246/1 - NN“ 

 pp. č. 84/8, 84/9, 84/12, 240/2, 246/2, 707/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 
 31,5 m zemního vedení NN, 
8)  k. ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice KT, parc.č.778 – NN“ 

 pp. č. 762/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 3 m zemního vedení NN, 
9)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc. č. 938/2 - NN“ 

 pp. č. 3459, 3454/2, 938/11 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 113,6 m zemního 
 vedení NN, 1x pilíř, 
10) k. ú. Klatovy – „Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ 

   pp. č. 584/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění v souběhu cca 100 m zemního vedení  
VN a 2x HDPE chráničky, 

11) k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2322/7 – NN“  
 pp. č. 3228/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 38,8 m zemního vedení NN. 

 

7. 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. 631/1 a 631/3 v k. 
ú. Klatovy 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. 

 

8. Rada města souhlasila s ponecháním nefunkčního vedení VN v obecních pozemcích – pp. č. 
969/24, 4003/5, 969/26, 4003/4, 4004/1, 1335/20, 4001/1, 961/5, 961/4, 968/59, 954/20 v k.ú. 
Klatovy s podmínkou jeho digitálního zaměření jako „nefunkční síť“ a předání městu k evidenci 

v digitální mapě. 
 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
nového kabelového vedení NN v rámci stavby „Klatovy_1107, KT_1078 – VN, NN, ROI“ 
v obecních pozemcích pp. č. 4003/4, 969/8 v k.ú. Klatovy.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 9/2 

1. Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť 
na akci Boulderové hřiště Klatovy. 

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování 
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 na akci „Metropolitní síť Klatovy – IX. etapa“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 10/2 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/28/2021/Ko ze dne 

06.09.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  na 

akci „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – Sanace akumulačních nádrží“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla. 

  2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 11/2 

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 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       

 Luděk Černík  

 Ing. Jindřiška Kurcová       

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02–03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 12/2 

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 „Pumptrack Klatovy“ formou 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. 
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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       

 Ing. Jiří Kučera     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 02–03/2022 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 13/2 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 12.321.374,85 Kč 
bez DPH, 14.908.863,57 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 14/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.01.2022. 

 

Bod č. 15/2 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2022. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro 

rok 2022. 

2. Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 

2022, a to: 

a) objem prostředků na platy pro rok 2022 

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2022. 
3. Rada města schválila střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky 

2022–2024.  

          Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
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Bod č. 16/2 

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo se společností EUROVIA Silba a.s. 
„Oprava povrchu komunikací v obcích Chaloupky, Habartice, Točník, Křištín 2021 z penetrace“. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 17/2 

1. Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček  
 z fondu rozvoje bydlení - 11. kolo.  

2. Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto zveřejnit   
 v místním tisku.  
3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise je pí Jaroslava Valešová. 
 Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais  
 

Bod č. 18/2 

Rada města doporučila ZM delegovat p. Tomáše Popelíka a zástupce p. Radka Tomana  

k zastupování města Klatovy na všech valných shromážděních a jednání spolku Partnerství pro 
městskou mobilitu, z.s. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 19/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 10.01.2022. 

 

Bod č. 20/2 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. podání žádosti do dotačního programu „Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“. 

                                                                  Zodpovídá: PaedDr. et Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
Bod č. 21/2 

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

Bod č. 22/2 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na nákup knihovního fondu z programu „Nákup knižního fondu knihoven v 

Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši maximálně 50 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její 
vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 23/2 

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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Vídeňská 6/IV, Klatovy – poř. č. 8. 

 

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) 
a ,  (nájemce).  
Předmět dohody: nebyt. prostor Vídeňská 6/IV, Klatovy – poř. č. 9. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, zastoupeným  
plk. Ing. Zdeňkem Housarem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: servis a oprava dýchacích přístrojů – poř. č. 10. 
 

Smlouva o poskytnutí a užívání tankovacích čipů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a společností Lorenc Logistic, s.r.o., zastoupenou jednatelem 
společnosti Václavem Lorencem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: využívání tankovacích čipů pro JSDH Luby – poř. č. 11. 
 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Třešňovka, parc. č. 2186/60 – NN“ č. IV-12-0018193/1/VB – poř. 
č. 12. 
 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 
Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2203/13 – VN, TS, NN“ č. IV-12-0018184/1/VB – poř.  
č. 13. 
 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem 

Hendrichem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník KT, parc. č. 246/1 – NN“ č. IV-12-0017728/1/VB – poř. č. 14. 

 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 938/2 – NN“ č. IV-12-0018608/3/VB – poř. č. 15. 

 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice KT, parc. č. 778 – NN“ č. IV-12-0018005/2/VB – poř. č. 16. 
 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou INVEST TEL s.r.o., zastoupenou stavbyvedoucím Radkem 
Plechingerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Točník KT, par.č. 708/20 – NN“ č. IV-12-0017739/1/VB – poř. č. 17. 
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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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou STEMONT JS s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím 
Steinbergerem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Ke Spravedlnosti č.p. 463-přel.,“ č. IZ-12-0001176/1/VB – poř.  
č. 18. 

 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT, č.p. 54 – NN“ č. IV-12-0019034/1/VB – poř. č. 19. 
 

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 společností  
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., zastoupenou Renatou 
Neblechovou (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „KLATOVY, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“  
č. IZ-12-0000727/SoBS VB/2 – poř. č. 20. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou firmou 
GridServices, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO VTL RS Klatovy-Teplárna, číslo stavby: 7700102764“ – poř. č. 21. 
 

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 Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Čínov KT, parc. č. 3106/25 – NN“ – poř. č. 22. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností  JH 
projekt s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Luby, KT, parc. č. 791/3 – NN – poř. č. 23. 
 

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 Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Otín, KT, parc. č. 73/16 – NN – poř. č. 24. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Klatovy, VDJ Hůrka 2 – Sanace akumulačních nádrží“ mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností 
POHL sz, a.s. odštěpný závod Plzeň, zastoupenou vedoucím odštěpného závodu Plzeň 

Ing. Zdeňkem Hanzalem a obchodně – technickým manažerem Ing. Markem Slavíkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“ – poř. č. 25. 
 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastoupeným generálním ředitelem  
RNDr. Petrem Kubalou (kupující). 
Předmět smlouvy: pozemek p.č. 3547/9, 3991/1 3547/50, 3991/4 k.ú. Klatovy – poř. č. 26. 
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Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 05/HO - opravy MK penetrace/2021 z 10.05.2021 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností EUROVIA 
Silba, a.s., zastoupenou předsedou představenstva Josefem Matouškem a členem představenstva 
Antonínem Navrátilem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 4.1. a čl. 4.2. „Smlouvy“ – poř. č. 27. 
 

Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(příkazce) a společností KáVé Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Havlíkem 
(příkazník). 
Předmět smlouvy: využívání „FREE WC“ pro veřejnost – poř. č. 28. 
 

 

Bod č. 24/2 

1. Rada města schválila spolku Hippokrates Klatovy z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na zajištění výcviku na koních pro děti s handicapem.  

2. Rada města schválila Svazu dobrovolných hasičů Sobětice poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 30.000 Kč na nákup traktůrku na sekání trávy.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít se žadateli veřejnoprávní 
smlouvu.  

     Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 25/2 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr               Ing. Martin Kříž  
           starosta města                                           místostarosta   

                         

 

        

 
  

                                        


