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října 

 

 

 

 

Bod č. 101/7 

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

Bod č. 102/7 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 97/14 o výměře cca 113 m2 a části pp. č. 97/16  
 o výměře cca 20 m2 za cenu smluvní 250,00 Kč/m2, celkem cca 33.250,00 Kč bez DPH (DPH nebude 
účtováno) v k. ú. Klatovy do vlastnictví , ,   

 

2. Rada města doporučila ZM schválit směnu částí obecních pp. č. 1309/30 a 1309/31 (cca 283 m2) 

v k. ú. Klatovy za soukromý pp. č.1309/39 (496 m2) ve vlastnictví spolku Atletika Klatovy, z. s., 
Nerudova 947, Klatovy, bez finančního doplatku. 

 

3. Rada města rozhodla o výmazu práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti svádění 
odpadních vod na pp. č. 20/1 v k. ú. Klatovy, zřízeného mezi městem Klatovy jako oprávněným 
z věcného břemene a . , ,  jako povinným z 
věcného břemene. 

 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 84/9 v k. ú. Točník u Klatov o výměře cca 5 
m2 pro , ,  za účelem vybudování vjezdu na sousední 
pp. č. 240/1 v k. ú. Točník u Klatov na dobu neurčitou za prováděnou údržbu. 

 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecních pp. č. 84/12, 84/8 a 246/2 v k. ú. Točník u Klatov 

o celkové výměře cca 5 m2 pro , ,  za 

účelem vybudování vjezdu na sousední pp. č. 246/1 v k. ú. Točník u Klatov, na dobu neurčitou, 
za prováděnou údržbu. 

 

6. Rada města rozhodla o pachtu částí obecních pp. č. 160/17 a 160/15 o celkové výměře 126 m2 v 

k. ú. Točník u Klatov pro Žďár Chudenice s. r. o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy, za cenu 3.500,00 
Kč/ha/rok, tj. celkem 44,10 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

7. Rada města neschválila pronájem částí pozemků pp. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Klatovy, PZ 
Chaloupky o výměře 40.000 m2 za nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok, celkem 400.000,00 Kč/rok 
na dobu 30 let nájemci ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. pro umístění FVE.  

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kaple na obecním pozemku pp. č. 704 v k. ú. Kydliny, dle předložené dokumentace. 

 

9. a) Rada města udělila povolení k vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ  
  p. , , .  na pp. č. 165/3 a 198/8 – parkoviště před 
 bytovým domem čp. 636 v ulici Úzká v k. ú. Klatovy od 01.04.2022 na dobu 2 let s možností 
 prodloužení.  

 b) Rada města uložila HO zpracovat přehled o vyhrazených stáních pro ZTP, pravidel pro jejich 

 povolování a informací o kontrole trvání účelu povolení. 
 

 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. března 2022 
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
bezbariérových přístupů k BD čp. 490, 491 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
bezbariérových přístupů k BD čp. 496,497 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, 

s podmínkami HO, 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. 1410/32 v 

k. ú. Klatovy s podmínkami HO.  
 

12. a) Rada města neschválila uložení dešťové kanalizace v obecním pozemku pp. č. 706/1 v k. ú. 
 Točník u Klatov, dle předložené dokumentace.  

 b) Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů a nesouhlasila s 

 provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 706/1 v k. ú. Točník u Klatov 
 za účelem uložení přípojky dešťové kanalizace. 

 

13. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
vodovodní přípojky protlakem v obecním pozemku pp. č. 3070/1 v k. ú. Klatovy, dle předložené 
dokumentace, s podmínkami OŽP.  

 

14. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení 
prodloužení kanalizačního řadu a na uložení kolmé kanalizační přípojky do pozemku města pp. 
č. 428/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel pro stavbu RD , , . .      

 Rada města rozhodla o přijetí daru prodlouženého kanalizačního řadu v délce cca 26 m na pp. č. 428/1 v k. 

ú. Drslavice u Tupadel do majetku města od , , .  

 

15.  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu a s 
uložením dvou plynových přípojek v obecním pp. č. 4002/1 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Tupadly, KT, parc. č. 82/13 – NN“ na uložení kabelu NN v obecních pozemcích pp. č. 82/12 a 
82/19 vše v k. ú. Tupadly u Klatov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.  

 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Kosmáčov KT, parc. č. 100/2 – NN“ na uložení kabelu NN v obecním pozemku pp. č. 267/1 v 
k. ú. Kosmáčov, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

18. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu 
kabelové přípojky NN pro 4 garáže a s uložením kabelu v obecním pp. č. 2505/2 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

          

19. Rada města doporučila ZM schválit prodej stavebních pozemků č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 
4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 v k. ú. Klatovy vydražiteli z aukce, společnosti 
Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, za cenu smluvní ve výši 805,00 Kč/m2 bez DPH (DPH 

bude účtováno), celkem 33.024.320,00 Kč bez DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 103/7 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akce  

 „Dodávka expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“  

 „Dodávka projekční části expozice k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy“ 

 formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách města. 
 

2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, kterým je 

ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za předmět 
plnění a kvality. 

 

3.  Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) k veřejným zakázkám. 
     

4. Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných elektronicky  
a zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Těmito osobami jsou Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla 
Hilscher. 

 

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

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Ing. Jiřina Adámková 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2022 zprávy hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 104/7 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci „Lávka  
KT 26 v Domažlické ulici“. 
          Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 105/7 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 na akci ,,MK KT - 026 vtoková strana, Domažlická ulice, 
Klatovy“ a uložila ORM podat žádost v termínu do 19.04.2022. 

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti 2022 na akci: „Rozšíření městského kamerového systému Klatovy“ a uložila ORM 
podat žádost v termínu do 03.04.2022. 
         Zodpovídá: pí Ing. D Pleskotová 

 

Bod č. 106/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 07.03.2022. 
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Bod č. 107/7 

1. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat závěrečný 
účet města za rok 2021 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady města a 
finančního výboru ZM a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem.  

 

2. Rada města doporučila ZM  vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města. 
    Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
Bod č. 108/7 

1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 

 organizací města za rok 2021 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
 tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 
 

2. Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2021 v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2021.  

    Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 109/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2022.  
 

2. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí z Fondu dotací 
následující dotace:  
a) OCR Athletes, z. s. na projekt „Mistr překážek, OCR Stadion & 424“ ve výši 150.000 Kč,   

b) Galerie Klenová, p. o. na projekt „Sochy v ulicích 2022“ ve výši 200.000 Kč, 

c) BK Klatovy na pořádání 9. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Easter 
 Cup Klatovy 2022 ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 

3. Rada města schválila Kolegiu pro duchovní hudbu, z. s. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na 

Evropský festival duchovní hudby Šumava. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace Folklornímu 
spolku Šumava Klatovy na pořádání XXVII. Mezinárodního folklorního festivalu 2022 ve výši 
170.000 Kč ze Zlatého fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

           pí J. Zedlová 

           pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 110/7 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru a finanční komise z 15.03.2022. 

 

Bod č. 111/7 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2022 akci  

„MK Lubská ulice stavební úpravy“. 
          Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 112/7 

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

ze 14.03.2022. 
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Bod č. 113/7 

1. Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na 

území města Klatovy pro rok 2022“ dle předloženého návrhu komise.  

 

2. Rada města schválila Svazu zdravotně postižených – Šumava poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 50.000 Kč na kulturní a vzdělávací činnost a na ozdravné akce.  

 

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 114/7 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze 07.03.2022. 

 

Bod č. 115/7 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z komise Zdravého města a MA21 Klatovy. 
2. Rada města schválila Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 

2021. 

3. Rada města schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech pro 

rok 2022. 

         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 116/7 

Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace MK ČR z programu regenerace a její rozdělení 
takto: 

a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken II. etapa, 
b) 100 tis. Kč na akci kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy – instalace ochranného systému. 

  Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 117/7 

Rada města vzala na vědomí zprávu – prezentaci ve věci „odpadu“ za r. 2016 – 2021.  

 

Bod č. 118/7 

Rada města pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra zastupováním města Klatovy při 
ustavujících jednáních nově vznikající destinace Srdce Šumavy, z.s.  
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 119/7 

Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň na 
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 
Klatovy pro rok 2022 ve výši 130.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru SVZ a současně schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 

              Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 120/7 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 121/7 

1. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve 
výši 49/100 na st.p.č. 4303 v k.ú. Klatovy, oprávněným k výkonu zákonného předkupního práva 
je podílový spoluvlastník domu čp. 125 v Klatovech V, kterým je Stavební a nájemní družstvo 
Klatovy, který je na převáděném pozemku stavebně situován za cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku ve výši 858.436 Kč. 
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2. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému 
podílu co do 49/100 ke třem bezbariérovým bytům, které budou vymezeny v pozemku st.p.č. 
4303, jehož součástí bude dům čp. 125 v Klatovech V, od Stavebního a nájemního družstva 

Klatovy za cenu 10.000,- Kč za spoluvlastnický podíl 49/100 na jednotlivém bytě včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Uzavření dohody o narovnání 
se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy, na základě které budou narovnány vztahy ze 

smlouvy o sdružení ze dne 1. 8. 2001 bez sjednané povinnosti si navzájem cokoliv plnit. 
 

3. Rada města doporučila ZM ke schválení záměr úplatného převodu (společné právní jednání se 
Stavebním a nájemním družstvem Klatovy) jednotek – bytů, které budou vymezeny v pozemku 

st.p.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125 v Klatovech V, členům družstva, kteří jsou 
současně nájemci bytů, při doplacení ceny pozemku a při započtení dosavadních splátek na 
kupní cenu. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 122/7 

1. Rada města schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemní smlouvy uzavřené se 
společností Wood Mizer CZ s.r.o., IČ 26320932, na nebytové prostory Klatovy, Za Kasárny 
946/IV a to od 01.04.2022. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 601, na adrese Klatovy, Pod Hůrkou 
832/III s pí , nar. , ukrajinské národnosti, na dobu určitou  

3 měsíce. Výše nájemného činí 2.037 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.950 Kč/měs. 
 

3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Koldinova 326 
s pí , nar. , ukrajinské národnosti, na dobu určitou 3 měsíce. 
Výše nájemného činí 2.679 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí 3.200 Kč/měs. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 123/7 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva Hasiči 122/2021 mezi městem Klatovy, (JSDH Klatovy, Luby) zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Nadací AGROFERT Praha (dárce).  
Předmět smlouvy: účelově vázaný peněžní dar – poř. č. 68. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a . ,  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurování soch před kaplí Chaloupka – poř. č.69. 
 

Smlouva o technické pomoci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Silpromo s.r.o. Nepomuk, zastoupenou jednatelem Tomášem 
Kunzendőrferem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: technické poradenství při opravách a rekonstrukcích mostů a s tím spojené 
činnnosti – poř. č. 70. 
 

Smlouva o poskytování služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Pontex, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Martinem 

Havlíkem a technickým zástupcem Ing. Vladislavem Vodičkou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění přístupu do Systému hospodaření s mosty a servisní a uživatelská 
podpora – poř. č. 71. 
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Dohoda o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Společnost 
SKT+PORR: I/22 Klatovy – Domažlická ulice“, vedoucí společník Silnice Klatovy a.s., zastoupena 
ředitelem společností Bc. Pavlem Panuškou a společností PORR a.s., zastoupenou prokuristy 

Ing. Martinem Lukasem a Ing. Petrem Semerádem (zhotovitel) a ČSOB Pojišťovna, a.s. člen 
holdingu ČSOB, zastoupenou account managerem Bc. Kristýnou Maťašovou (pojišťovna/pojistitel).  
Předmět smlouvy: akce „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“ – poř. č. 72. 
 

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a.s., zastoupenou předsedou 
představenstva Miroslavem Sochorem (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: nákup energií na burze – poř. č. 73. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 02/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a . , ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstava „Upomínky z poutních míst“ – poř. č. 74. 
 

Dodatek ke smlouvě o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, Dispoziční fond mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a Euroregionem Šumava – 

jihozápadní Čechy – Správce Dispozičního fondu, zastoupeným předsedou Ing. Liborem Pickou 
(poskytovatel dotace). 

Předmět dodatku: prodloužení doby realizace projektu Fascinace sklem – Práce ze sklářské školy ve 
Zwieselu – poř. č. 75. 
 

Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a společností Farma Neznašovy, s.r.o. Sobětice 75, Klatovy, zastoupenou 
jednatelem Janem Duchkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna čl. I, bod 1.2., čl. V.,  bod 5.1. – poř. č. 76. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8 k.ú. Klatovy – poř. č. 77. 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a . , ,  
(nájemce). 
Předmět dohody: pp. č. 647/2 k.ú. Kydliny – poř. č. 78. 
 

Smlouva č. ORM/6/2022/Vi o umožnění přístupu k datům mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  a architektonickým ateliérem PROJEKTOR s. r. o. Praha 
a společností Zen systems s. r. o. Praha 1. 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat – poř. č. 79. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností Penny Market s.r.o. Radonice, zastoupenou 
Pavlom Buckem (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV “smlouvy“ – poř. č. 80.  
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Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, se svěřeným majetkem kraje hospodaří 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zastoupena generálním ředitelem 
Ing. Miroslavem Doležalem (SÚSPK). 
Předmět smlouvy: akce „Vodovod a kanalizace Klatovy – Točník – Otín“ – poř. č. 81. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností G-PROJECT, s.r.o., zastoupenou jednatelem JUDr. Janem Šmidmayerem 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci „Modernizace základních škol v Klatovech“ – poř.  
č. 82.   
 

Smlouva o výpůjčce prostoru v nemovité věci a věcí movitých mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, zastoupeným ředitelem ÚP Plzeň Mgr. Ing. Ladislavem Novým (půjčitel). 
Předmět smlouvy: l. nadzemní podlaží budovy čp. 180, Klatovy I . poř. č. 83. 
 

Bod č. 124/7 

Rada města schválila program zasedání ZM konané 29.03.2022. 
 

Bod č.  125/7 

Rada města schválila Masarykově základní škole, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy IV přijetí 
účelově určeného finančního daru ve výši 2.170 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu Obědy pro děti.  
          Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 126/7 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. schválila odstoupení 
z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Igora Jakubčíka ke dni 28.02.2022. 
 

Bod č. 127/7 

Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech návrh kronikářského zápisu za 
rok 2020. 

 

Bod č. 128/7 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Salvetr              Ing. Václav Chroust   

               starosta města                                          místostarosta   

  

 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

     místostarosta 


