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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 129/8 

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

Bod č. 130/8 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí 
rozbor činnosti a hospodaření za rok 2021 a zápis z jednání dozorčí rady společnosti 
z 23.02.2022. 

 

Bod č. 131/8 

Rada města vzala na vědomí rozbor činnosti a hospodaření za rok 2021 společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o. a zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 28.03.2022. 

 

Bod č. 132/8 

Rada města vzala na vědomí rozbory činnosti a hospodaření za rok 2021 společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. a zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 31.03.2022. 

 

Bod č. 133/8 

Rada města revokovala své usnesení přijeté dne 21.03.2022 pod bodem č. 107/7 a  

1. doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 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 zastupitelstva města a s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to 

bez výhrad,  
2.  doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 
31.12.2021,  

3.  doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2021 v hlavní 
činnosti po zdanění ve výši 97.606.597,18 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let a v činnosti hospodářské (4.022.110,36 Kč) ve výši 3.083.813,59 Kč na analytický účet 
419/802 – Bytový a nebytový fond hospodářská činnost a ve zbývající části (938.296,77 Kč) 
na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 134/8 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 416/15 o výměře cca 30 m2 za cenu 

300,00 Kč/m2, v k. ú. Kvaslice, do vlastnictví , ,  

, tj. celkem cca 9.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej oddělených obecních pozemků pp. č. 2751/38 – o 

výměře 49 m2 z pp. č. 2751/3, pp. č. 3625/17 – o výměře 60 m2, pp. č. 3625/16 – o výměře 
22 m2, pp. č. 3625/15 – o výměře 17 m2, pp. č. 3625/13 – o výměře 19 m2, pp. č. 3625/12 – 

o výměře 60 m2,  pp. č. 3625/11 – o výměře 66 m2, pp. č. 3625/10 – o výměře 65 m2, pp. č. 
3625/9 – o výměře 9 m2, pp. č. 3625/8 – o výměře 3 m2, pp. č. 3625/7 – o výměře 74 m2, pp. 
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č. 3625/5 – o výměře 68 m2, vše z pp. č. 3625 v k. ú. Klatovy spoluvlastníkům sousedních 
pozemků . , , .  a ,  

, .  za cenu smluvní 800,00 Kč/m2, tj. celkem 409.600,00 Kč bez DPH (DPH 

bude účtováno). 

 

3. a) Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku pp. č. 2203/14 (nově dle GP pp. č. 
 2203/22 a 2203/23) o výměře 445 m2 v k. ú. Klatovy od pronajímatele  
 , ,  za roční nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/rok a dále 
 souhlasila s úhradou nájemného v této výši za tři roky zpět od ledna 2021. 

 b) Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku pp. č. 2203/14 o výměře cca 150 m2  

  v k. ú.  Klatovy od pronajímatele , ,  za roční 
 nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/rok a dále souhlasila s úhradou nájemného v této výši za tři 
 roky zpět od ledna 2021. 

 c) Rada města uložila ORM vytipovat pozemky určené ke směně. 
 

4. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 3703 v k. ú. Klatovy o 
výměře cca 150 m2 pro , ,  na dobu 

neurčitou, za údržbu. 
 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu chodníků a parkovacích stání na obecních pp. č. 1410/7, 1386/1, 3537/2, 1410/53 a 
1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

6. 1) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 13/1 v k. ú. Štěpánovice 
 u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
 provozování, údržby a oprav plynovodní přípojky pro akci „Výstavba hasičské zbrojnice 
 Štěpánovice, přeložka plynovodní přípojky“ v rozsahu cca 4 bm plynovodní přípojky. 
2)  Rada města rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného 

břemene a souhlasila s cenou 500,00 Kč bez DPH v platné výši za celou trasu. 
 

7. 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. 217, 3407/8, 235/1, stp. 
č. 2189 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu a přípojky pro akci „Rekonstrukce SCZT – 

varianta 2a-2PK + varianta 0 - Plynová kotelna v HVS - Plynovod a přípojka plynu“ 

v rozsahu cca 71 bm plynovodního řadu a cca 7 bm plynovodní přípojky. 

 

8. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve 

prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemku pp. č. 146/7 v k. ú. Otín u Točníku ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodní přípojky pro akci „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka (Otín u Točníku čp. 51)“ 

v rozsahu 3,25 bm plynovodní přípojky. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 135/8 

1. Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení malého rozsahu na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Oprava požární 
nádrže – Vícenice“. Důvodem zrušení je skutečnost, že zadavatel obdržel pouze 1 relevantní 
nabídku, nicméně výběr dodavatele musí být podložen minimálně 3 relevantními nabídkami. 



3 

 

 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci 
„Oprava požární nádrže – Vícenice“ formou  písemné výzvy vybraným dodavatelům k 
podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 

3.  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. 

 

4.  Rada města schválila texty výzev k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

5.  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. 

     

6.  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. Libor Hošek    

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

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2022 zprávy 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejných zakázek. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 136/8 

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 požární nádrže - 

Tupadly“, uzavřená výzva. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PROJECT PLUS KLATOVY, 

spol. s.r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ 49791788. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.784.330,09 Kč 
bez DPH, 3.369.039,34 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 137/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace 

panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“. 
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 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 7.693.004,60 Kč 
bez DPH, 9.308.535,57 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 138/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Dětské hřiště – Zahradní ulice, 
Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 
81, 339 01 Klatovy, IČ: 18236651. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
a  uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu – 798.016,00 

Kč bez DPH, 965.599,36 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 139/8 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka vybavení 
k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, taburety“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy Miloslav Stružinský, Nádražní 
149, 339 01 Klatovy, IČ 64864804. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 46.000,00 Kč 
bez DPH, dodavatel není plátcem DPH. 

 

3.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „Dodávka vybavení 
k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna, dílny“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení, firmy ENPRAG, s.r.o., K Holyni 

833/42, 154 00 Praha 5, IČ 62743741. 

 

4.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 48.612,00 Kč 
bez DPH, 58.820,52 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 140/8 

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva, na akci „Rekonstrukce topného 
kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“. Důvodem zrušení je skutečnost, že po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení. 
  Zodpovídá: pí Ing. D.Pleskotová 

 

Bod č. 141/8 

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 „Oprava nádvoří Domova pro 
seniory v Újezdci“ 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. 

 

3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) 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 25.04.2022 od 10:00 h 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                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Luděk Černík  

 Bc. Alena Kleinerová    

 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2022 zprávu 
hodnotící  komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 142/8 

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. 
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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 Ing. Aneta Járová a Bc. Pavla Hilscher. 

     

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:                                                                                    

 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 05/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 143/8 

Rada města schválila aktualizaci Směrnice pro zadávání VZMR města a řízených organizací 
v předloženém znění.  
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                  pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č. 144/8 

Rada města vzala na vědomí informace o instalaci FVE na obecních budovách.  
Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse. 

Termín: RM 19.04.2022  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 145/8 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 21.03.2022 a 

přijala tyto závěry: 

mimořádní dotace: 
1. Josef Fiala, organizace příměstského tábora -  poskytnutí dotace neschválila, 
2. Snipers Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč  na dopravu závodníků na 

MČR  Unie šipkařských organizací družstev, 
3. Pavel Matejčík, schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč na běžecké závody 

„Klatovská desítka“, 

4. Západočeská univerzita v Plzni, schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč  na projekt 

Dětská technická univerzita,  
5. Západočeská univerzita v Plzni, doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši  
 63.000 Kč na projekt Univerzita třetího věku, 
6. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy, grafická úprava a tisk plakátů – poskytnutí 

dotace neschválila,  
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7. Okresní sdružení hasičů Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na 

zabezpečení setkání zasloužilých hasičů, 
8. Vlastimil Lagron, zajištění akce „Pivní slavnosti“, poskytnutí dotace neschválila, 
9. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 10.150 Kč na přehlídku 

dětského divadla Klatovský tajtrlík, 
10. TJ SOKOL Klatovy, oddíl šachu, poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na MČR dětí do  
 8 let, 

11. Karate Klub Klatovy, schválila poskytnut dotace ve výši 6.000 Kč na nájem prostor při 
pořádání Krajské ligy mládeže v karate, 

12. SDH Klatovy, schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na reprezentaci města, 
13. Ing. Martin Skála, schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na opravu cykloareálu.    

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy.  
          Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 146/8 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu 

rozvoje bydlení na území města Klatov 11. kola, nebyla podána žádná žádost.  
 

Bod č. 147/8 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o organizaci klatovské pouti v roce 2022 a uložila 
hospodářskému odboru zajistit její organizaci v termínu od 08.07.2022 do 10.07.2022. 

 

2. Rada města schválila dohodu o užívání veřejného prostranství a spolupráci při pořádání 
klatovské pouti mezi městem Klatovy a p. Vlastimilem Lagronem o zajištění atrakcí LTZ 
s tím, že úhrada za užívání prostranství bude ve výši 114.695 Kč. 

 

3. Rada města schválila text poptávkového řízení k zajištění občerstvení. 
    Zodpovídá: pí J. Valešová 

       

Bod č. 148/8 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 přijetí 
účelově určeného finančního daru ve výši 4.060 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu OBĚDY PRO DĚTI. 
  Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 149/8 

1. Rada města schválila zvýšení nájemného z bytů a poplatku za ubytování na ubytovně 
Klatovy, Zahradní 743/III o procentuální část, vyjadřující míru inflace české měny 
vyhlášenou ČSÚ za rok 2021.  

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na adrese Klatovy,  

 s pí , . , ukrajinské národnosti, na dobu určitou    
3 měsíců. Výše nájemného činí 4.870 Kč/měs., výše záloh na energie a služby činí  
4.000 Kč/měs. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 150/8 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 3/22 z 29.03.2022 a přijala tyto závěry: 
k bodu 1. 16. vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 7 na adrese Klatovy,  

  s pí , 
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k bodu 6. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 na adrese Klatovy,  
   s pí , trvale bytem Klatovy,  na dobu 
  určitou 3 měsíce.  

          Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 151/8 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy úpravu plánu hospodaření z důvodu navýšení 
dotace na výkon regionálních funkcí ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 152/8 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v max. výši  
100 tis. Kč bez DPH z důvodu nákupu zametacího kartáče za traktůrek na správu hřbitovů.  
  Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 153/8 

Rada města schválila TSMK čerpání finančních prostředků z investičního fondu v max. výši  
300 tis. Kč bez DPH z důvodu rekonstrukce 1 ks filtru na KPB. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 154/8 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podání žádosti a případné přijetí 
dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a 

uměleckých aktivit pro rok 2022“. 
         Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 155/8 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., zastoupenou 
členem představenstva Davidem Krzokem (společnost). 
Předmět dohody: reklamní vysílání akce „9. Avon pochod Klatovy“ – poř. č. 84. 

 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem,  

,  (vykonavatel). 
Předmět smlouvy: prodloužení činnosti smlouvy – poř. č. 85.   
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 
zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Jiřím Palečkem. 
Předmět smlouvy: přeložka plynovodní přípojky, Klatovy, č. stavby  EVIS: 
8800106696_1/BVB/P – poř. č. 86. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015272/1 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 (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Franty Šumavského, par. č. 1570/10-NN“ – poř. č. 87. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněný). 
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Předmět smlouvy: „ROZ, Klatovy, plynovodní přípojka Otín u Točníka čp. 51, č. stavby EUS: 
9900111544_1/VB“ – poř. č. 88. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti, č. povinného PVL – 268/2021/SML, č. oprávněného 
3258/22/VB mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a Povodím Vltavy, státním podnikem, zastoupeným generálním ředitelem RNDr. 
Petrem Kubalou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., 
zastoupenou vedoucím oddělení správy nemovitého majetku – Čechy západ Vendulou 
Englmaierovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: „STL – plynovody a přípojky Chaloupky – plynofikace průmyslové zóny 
a obce“ – poř. č. 89. 
 

Smlouva č. 019/22 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT 

(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci městského plesu – poř. č. 90. 

 

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.10.2006 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše, 
zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem. 
Předmět smlouvy: změna čl. III., odst. 3 „Smlouvy o dílo“ – poř. č. 91. 

 

Smlouva o používání KB eTradingu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Komerční bankou, a.s., zastoupenou bankovním poradcem – 

Corporate Ing. Ivanem Valentou.  

Předmět smlouvy: používání služby KB eTradingu – poř.- č. 92. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy,  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelem Správy Plzeň Bc. 
Miroslavem Blabolem, Dis. (povinná). 
Předmět smlouvy: akce „SO251 – rekonstrukce lávky podél I/22 v ul. Domažlická“ – poř. č. 93. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní  
příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelem Správy Plzeň Bc. Miroslavem Blabolem, Dis. 
(povinná). 
Předmět smlouvy: akce „SO251 – rekonstrukce lávky podél I/22 v ul. Domažlická“ – poř. č. 94. 

 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 2/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčeno pro výstavu  „upomínky z poutních míst“ – poř. č. 95. 

 

Smlouva o výpůjčce předmětů ze sbírky muzea Šumavy Sušice mezi městem Klatovy, 
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou 
Kurcovou (vypůjčitel a Muzeem Šumavy Sušice, zastoupeným ředitelem Mgr. Josefem 
Haisem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčeno pro výstavu  „upomínky z poutních míst“ – poř. č. 96. 
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Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajimatel) a Rainer Jurgen Reisinger, . ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor (rampa, sklad) bez čp. Pod vrškem, Klatovy – poř. č. 97. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou 
(pronajimatel) a Rainer Jurgen Reisinger, . ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor (sklady) bez čp. Pod vrškem, Klatovy – poř. č. 98. 

 

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, zastoupena generálním ředitelem  
Ing. Miroslavem Doležalem (SÚSPK). 
Předmět smlouvy: akce „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 99. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň Ing. Radkem Makovcem (povinný). 
Předmět smlouvy: stavba „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 100. 

 

Dohoda o ukončení části pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a společností  AgroKol s.r.o., Koloveč, 
zastoupenou jednatelem Josefem Kadlecem (pachtýř). 
Předmět dohody: pp.č. 2248/11, 4242/33, 4242/34, 4242/490 v k.ú. Klatovy – poř. č. 101.  

 

 

Bod č. 156/8 

Rada města schválila Oblastní charitě Klatovy poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na zajištění 
humanitární pomoci lidem utíkající před válkou na Ukrajině a přicházející do Klatov.  
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 157/8 

Rada města schválila Lince bezpečí, z.s. poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na provoz dětské 
krizové linky. 
         Zodpovídá: pí J. Zedlová 

Bod č. 158/8 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

     

 

   

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

  

 

 Ing. Martin Kříž 

   místostarosta 


