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Bod č. 178/10 

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

Bod č. 179/10 
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s., v pozemku 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 akci: k.ú. Klatovy –„Klatovy, 
Domažlická, parc. č. 960/1 - NN“ pp.č. 4002/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 
34 bm zemního kabelu NN. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 180/10 
1. Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFPI na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích na území ČR na akci „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“. 

2. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy č. 3908110247 o poskytnutí dotace na úhradu 
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti v předloženém znění.  

  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 181/10 
1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 500.000,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu ,,Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022‘‘ k projektu 

,,Boulderové hřiště Klatovy“. 
2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 187.456,00 Kč od Plzeňského kraje 

z programu ,,Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 
2022‘‘ k projektu ,, Metropolitní síť – IX. etapa“.  

3. Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení žádosti o dotaci z programu Plzeňského 
kraje ,,PSOV PK 2022 - Projekty obcí‘‘ na akci ,,Oprava střechy KD Točník“ mezi náhradní 
projekty do zásobníku. 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 100.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. 
rezervací a zón 2022‘‘ k projektu ,,Klatovy, Vídeňská ul. 9/IV, Městský dům“. 

5. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 100.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. 
rezervací a zón 2022‘‘ k projektu ,,Klatovy, Pražská ul. 23/I, Městský dům“. 

 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 182/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „Projektová 

dokumentace – Dopravní hřiště Pod Hůrkou“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou PSDS 

s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha – Satalice za cenu 210.000,00 Kč bez DPH, 
254.100,00 Kč vč. DPH, s termínem plnění do 15.08.2022. 
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2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 183/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Projektová 

dokumentace – adaptace areálu Svatováclavského lomu, Klatovy“ a rozhodla o uzavření 
smlouvy s firmou Jakub Chvojka, Zábělská 853/46, Plzeň za cenu 1.160.000,00 Kč bez DPH, 

1.403.600,00 Kč vč. DPH s termínem plnění do 28.02.2023. 
2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 184/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Rekonstrukce 

topného kanálu – PK Rozvoj 87, Klatovy V“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou HART - 

PIPE za cenu 2.216.719,35 Kč bez DPH, 2.682.230,41 Kč vč. DPH. 
2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 185/10 
1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „ Projektová 

dokumentace - Regenerace PS Pod Hůrkou – úsek okružní křižovatka Podhůrecká a 
Cibulkova ulice včetně zvětšeného rozsahu – řadové garáže na západním konci ulice“ a 
rozhodla o uzavření SoD s firmou PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha – Satalice za 

cenu 650.000,00 Kč bez DPH, 786.500,00 vč. DPH, s termínem plnění do 30.11.2022. 
2. Rada města uložila HO uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
3. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2022 s částkou 

788.000,00 Kč. 
  Zodpovídá: p. Kocfelda 

 

Bod č. 186/10 
1. Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku 

výchovné péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2022 ve 
výši 5.000 Kč na aktivity zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru SVZ.  

2. Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov 
sv. Josefa, Žireč 1, pro rok 2022 ve výši 2.000 Kč na zajištění a zkvalitnění péče o nemocné 
roztroušenou sklerózou z kapitoly odboru SVZ.  

3. Rada města schválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, na 
zajištění služby Stacionáře Kvítek pro rok 2022 ve výši 24.000 Kč z kapitoly odboru SVZ. 

4. Rada města schválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, na 
zajištění služby chráněného bydlení Můj 1+0 Přeštice pro rok 2022 ve výši 4.000 Kč 
z kapitoly odboru SVZ. 

5. Rada města neschválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, pro 
zajištění služby Stacionáře Korálek Soběkury. 

6. Rada města neschválila poskytnutí dotace Diakonii západ ČCE, Prokopova 207/25, Plzeň, pro 
zajištění služby Poradna pro občany v nesnázích. 

 Zodpovídá: Bc. Kanická 

 

Bod č. 187/10 
RM neschválila ubytování p.  v ubyt. jednotce č. 12 na adrese Klatovy, 

 u své matky . 
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 Zodpovídá: Ing. Kurcová 

 

Bod č. 188/10 

Rada města schválila navýšení početního stavu MěÚ o 5 pracovníků na zabezpečení veřejně 
prospěšných prací a stanovila tak ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, počet pracovníků MěÚ na 140. 
 Zodpovídá: Ing. Jarošík 

 

Bod č. 189/10 
Rada města schválila TSMK podání žádosti o dotaci ve výši 100.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora registrovaných útulků pečující o opuštěná a toulavá zvířata na území 
Plzeňského kraje 2022“ k projektu s názvem „Podpora registrovaných psích útulků 2“. 
 Zodpovídá: p. Pošefka 

 

Bod č. 190/10 
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 zajištění uměleckého programu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a CoCo Música s.r.o., Raškovice, zastoupenou 
jednatelkou Mgr. Ing. Ivonou Selníkovou, MBA (agentura). 
Předmět smlouvy: vánoční koncert 23.12.2022 – vystoupení Martina Chodúra s kapelou – 

poř.č. 117. 
 

Smlouva o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (ubytovatel) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným hejtmanem Rudolfem Špotákem (kraj). 
Předmět smlouvy: poskytnutí nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny – poř. č. 118. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Plánice, zastoupeným 
starostou města Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální 
prevence – terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a 
psychotropních látek – poř. č. 119. 
 

Smlouva č. 3908110247 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příjemce dotace) a Státním fondem podpory investic, zastoupeným ředitelkou 
Ing. Hanou Pejpalovou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“ – 

poř. č. 120. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka, Plzeň (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: projektová dokumentace k dílu: Adaptace areálu Svatováclavského lomu 
– poř. č. 121. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi 
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí 
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povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou INVEST TEL, s.r.o. (budoucí 
oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Domažlická, parc. č. 960/1 – NN – poř. č. 122. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (obtížený) a INVEST TEL, s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem 
Nejdlem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení – parc.č. 723/8, 
736/13, 736/14, 736/20 a 736/21 v k.ú. Klatovy – poř. č. 123. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a ,  
(budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury – 

kanalizačního řadu – pp.č. 428/1 v k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 124. 
 

Bod č. 191/10 
Rada města doporučila ZM schválit dotaci Triatlon klubu Klatovy ze Zlatého fondu pro rok 2022 
ve výši 175.000 Kč. Dotace je určena na uhrazení části nákladů spojených s pořádáním akcí 
AUTHOR Král Šumavy, Memoriál Františka Šraita a Vánoční běh pod Černou věží. 
 

Bod č. 192/10 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu TSMK ve výši do 
350 tis. Kč bez DPH z důvodu rekonstrukce čerpadlové soustavy na bazén 2 metry. 
 Zodpovídá: p. Pošefka 

 

Bod č. 193/10 
Rada města schválila poskytnutí dotace Pošumavskému aeroklubu Klatovy z.s. ve výši 
50.000 Kč na uhrazení části nákladů spojených s výrobou a odhalením pamětní desky 
plukovníka ve výslužbě Josefa Hubáčka – přejmenování letiště na “Letiště Josefa Hubáčka“. 

 Zodpovídá: p. Zedlová 

 

Bod č. 194/10 
Rada města doporučila ZM schválit dotaci Atletice Klatovy z.s. v celkové výši 65.000 Kč na 
cestovné a startovné – muži 40.000 Kč a ženy 25.000 Kč. 
 Zodpovídá: p. Zedlová 

 

Bod č. 195/10 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 

 

 

 Ing. Martin Kříž 

 místostarosta 


