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Bod č. 285/14 

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

Bod č. 286/14 

1. Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků pp. č. 2203/3, 2194/1, 2194/2 vše  
 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 2 829 m2 za cenu ve výši 10,00 Kč/m2/rok + inflace, tj. 

celkem 28.290,00 Kč/rok + inflace na dobu určitou, do doby dokončení východního 
obchvatu Klatov pro Silnice Group, a. s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. 

 

2. Rada města se seznámila s předloženým návrhem na obnovu historických polních cest  
 v k. ú. Klatovy, k. ú. Kydliny, k. ú. Luby, k. ú. Sobětice a k. ú. Štěpánovice. 
 Rada města uložila ORM vytipovat obnovu historických polních cest prioritně  na 

 pozemcích ve vlastnictví města a předložit návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků 
formou výpovědi pachtu, výkupu či směny. 

 

3. a) Rada města neschválila  vyhrazení dvou parkovacích míst pro parkování služebních 
 elektromobilů MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1B, Praha 4 - Michle na 

 pp. č. 97/19 – parkoviště před domem čp. 765 v ulici Dobrovského v k. ú. Klatovy.  

  

 b)  Rada města nesouhlasila s umístěním dobíjecího zařízení wallbox na obecní pozemek pp. 
 č. 97/19 a s uložením napájecího elektrického kabelu do pozemků města pp. č. 97/19 a 
 97/14 vše v k. ú. Klatovy. 

 

4. Rada města neschválila realizaci akce „Otín, výstavba RD - ZTV“ na pp. č. 146/30, 146/31, 
146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/36 a 146/37 a s vydáním územního rozhodnutí 
(souhlasu) na uložení vodovodního a kanalizačního řadu v obecních pp. č. 273/1, 146/7 a 

267 v k. ú. Otín u Točníku dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 
 

 

5. Rada města souhlasila s realizací stavby a vydáním stavebního povolení na stavbu „Rodinný 
dům, garáž a ČOV“ na pozemku pp. č. 17/1 v k. ú. Kosmáčov a souhlasila s připojením 
nemovitosti na místní komunikaci na pp. č. 267/1 v k. ú. Kosmáčov. 
           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 287/14 

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 „Výstavba víceúčelového hřiště 
Základní školy Klatovy, Tolstého 765“ 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. 

 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 11. července 2022  
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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 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 Jana 
Valečková ml. 

 Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení: 
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se 

v předpokládaném termínu 01.08.2022 v 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        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera  

 Mgr. Vítězslav Šklebený    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 288/14 

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 sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ 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 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 Jana 
Valečková ml. 

 Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek podaných v listinné podobě ve složení: 
Ing. Daniela Pleskotová, Jana Valečková a uložila jejím členům zúčastnit se 

v předpokládaném termínu 01.08.2022 v 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                            
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 Petr Fiala        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Ing. Jiří Kučera  

 Mgr. Emilie Salvetrová    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 289/14 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Dopravní 
hřiště Pod Hůrkou, Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou FINAL KOM s.r.o., 

Kocourov 36, 339 01 Mochtín za cenu 5.350.000,00  Kč bez DPH, 6.473.500,00  Kč vč. 
DPH. 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 290/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Nasvětlení přechodu u 
Drůbežářského závodu, Klatovy“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 
824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 872.105,50 Kč 
bez DPH, 1.055.247,66 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 291/14 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy 
„JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ 
z programu MV GŘ HZS ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2022“ na 

akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy“.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 292/14 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Brownfieldy ze SFPI na akci  

 „Revitalizace území staré školy ve Štěpánovicích“ a uložila ORM podat žádost v termínu  
 ve stanoveném termínu. 

2. Rada města schválila Investiční záměr „Revitalizace území staré školy ve Štěpánovicích“ 
dle přílohy. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 293/14 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 311.780,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu ,,Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ k projektu 

,,Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“. 
 

2.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 205.214,00 Kč od Plzeňského kraje  
z programu ,,Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ k projektu 
,,Rozšíření městského kamerového systému Klatovy“. 

 

3.  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí účelové dotace od Plzeňského kraje  

z programu ,,2022 Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“ k projektu 
,,Město Klatovy: JSDHO Klatovy, kat. III“. 

 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu ,,Podpora 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ k projektům: 

„JSDHO Klatovy“ ve výši 49.320,00 Kč, 

„JSDHO Luby“ ve výši 49.320,00 Kč,  

,,JSDHO Dehtín‘‘ ve výši 3.925,00 Kč,  

,,JSDHO Sobětice‘‘ ve výši 23.910,00 Kč,  

,,JSHDO Střeziměř‘‘ ve výši 15.710,00 Kč, 

,,JSDHO Štěpánovice‘‘ ve výši 10.217,00 Kč,  

,JSDHO Tajanov‘‘ ve výši 4.449,00 Kč, 

  ,,JSDHO Točník“ ve výši 13.148,00 Kč,   

 ,,JSDHO Tupadly‘‘ ve výši 23.587,00 Kč. 
 

5.  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí účelové dotace od Plzeňského kraje 
z programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 
2022“ Plzeňského kraje u projektu ,,JSDHO Habartice“. 

  Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

 

Bod č. 294/14 

1.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – Voříškova ulice, 
stavební úpravy“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek byla 
podána pouze jedna nabídka. 

 

2.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy – Voříškova ulice, 
stavební úpravy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a internetových 
stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 

3.  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. 

 

4.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
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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 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        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý         

 Ing. Daniela Pleskotová                                    

 Mgr. Radka Šustrová       

 František Kocfelda     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 08/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. F. Kocfelda 

Bod č. 295/14 

1. Rada města schválila prodloužení termínu dokončení stavby „I/27 Štěpánovice – průtah“.  

2. Rada města schválila navýšení nákladů stavby o 227.707,71 Kč bez DPH.  
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 296/14 

Rada města schválila prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava povrchu komunikací, 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 2. část“. 
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 297/14 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb. k akci “MK Bozděchova ulice, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s 
doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
účastníka zadávacího řízení EUROVIA Silba a.s., Lobezská 74, 326 00 Plzeň s termínem 
dokončení do 07.10.2022.  

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 3.467.816,24 Kč bez DPH, 4.196.057,65 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: p. T. Popelík 

 

Bod č. 298/14 

 Rada města se seznámila s aktuálním vývojem sporu o odvod části dotace na akci „Luby – 

chodník podél silnice I/27“ a uložila právničce města pokračovat v krocích proti uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně.  

          Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 299/14 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 29.06.2022  

a schválila poskytnutí mimořádné dotace:  
1. Zapsaný spolek exotického ptactva Klatovy, ve výši 7.000 Kč na pořádání výstavy, 
2. Lenox z.s., ve výši 25.000 Kč na pořádání plesu handicapovaných, 
3. Denisa Šlajsová, ve výši 16.000 Kč na ME v plavání, 
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4. TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby, ve výši 25.000 Kč na uspořádání jezdeckých závodů 
Cena Klatov, 

5. ČSS – Sportovně střelecký klub Klatovy, ve výši 4.000 Kč na zakoupení pohárů na 
střeleckou soutěž „O pohár starosty města Klatovy“, 

6. Oprechtice Firesport team z.s., ve výši 10.000 Kč  na charitativní akci „Běh pro naději“, 

7. Klub přátel Klatovska, z.s. ve výši 25.000 Kč na činnost spolku, 
8. Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ve výši 50.000 Kč na publikaci o Františku Wiendlovi. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy.  
        Zodpovídá: pí J. Zedlová   
 

Bod č. 300/14 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 27.06.2022. 

 

Bod č. 301/14 

1. Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního 
výboru z 21.06.2022. 

2. Rada města schválila nové normativy školního stravování s účinností od 01.09.2022. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

Bod č. 302/14 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023“. 
  Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 

Bod č. 303/14 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu OP Jan Amos Komenský 
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“ ve formě zjednodušeného vykazování, výzva č. 02_22_002. 
      Zodpovídá: pí PaedDr. Et Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 304/14 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022, 

souhlasila s přijetím případné dotace na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím 
svého rozpočtu v souladu s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a 
zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023, souhlasila s přijetím případné 
dotace na svůj účet a jejím vypořádáním prostřednictvím svého rozpočtu v souladu 

s ustanoveními § 27 a § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí daru pro: 
 Domov pro seniory Klatovy: 

 věcný dar – koncentrátor kyslíku v hodnotě 16.480 Kč, 

 dárce: p
 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 305/14 

1.  Rada města schválila úpravu postupu při řešení končících ubytovacích smluv na ubytovně 
města na adrese Zahradní 743. 

 

2.  Rada města rozhodla o rozšíření odborné pracovní skupiny pro sociální bydlení při OSVZ o 
zástupce organizace Ledovec, z.s. – Centrum duševního zdraví Klatovy. 

 Zodpovídá: pí  Bc. M. Kanická  
 

Bod č. 306/14 

Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vídeňská 6/IV 

pronajatého firmě Woman Bohemia s.r.o. k 31.08.2022. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 307/14 

 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č. 1, na adrese Klatovy, 
Cibulkova 809/III s pí na dobu určitou 3 měsíce. 
Výše nájemného vč. záloh na energie a služby činí 7.299 Kč/měs.   
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 308/14 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červen 2022. 
 

Bod č. 309/14 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Vrhaveč, zastoupenou starostou obce 
Rostislavem Doležalem (poskytovatel dotace). 
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 195. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Rudolfem 
Špotákem (příjemce).  
Předmět smlouvy: zajištění dopravní oblslužnosti v PK – poř. č. 196. 
 

Rámcová kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a společností Ptáček – velkoobchod, a.s., zastoupený členem správní rady Ing. 
Zdeňkem Ptáčkem (prodávající).  
Předmět smlouvy: možnost odběru zboží na fakturu – poř. č. 197. 
 

Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel nebo centrální odběratel) a Zimním stadionem, 
o.p.s., zastoupeným ředitelem Ing. Pavlem Kaňákem (veřejný zadavatel č. 1 nebo Podřazený 
odběratel č. 1).  
Předmět smlouvy: společný nákup energií na burze – poř. č. 198.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou Josefem Srbem 
(poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 199. 
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Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 
Digitální technické mapy Plzeňského kraje mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (obec) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana Petrem 
Vankou (kraj). 

Předmět smlouvy: rozšíření systému DTM PK – poř. č. 200. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000328/VB/003 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou společností Elektro Wellmont, s.r.o., zastoupenou Jitkou Slavíčkovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, ŘSD, obchvat, SO414-NN – poř. č. 201. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené ředitelem 
Ing. Liborem Hoškem (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 202. 
 

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Technickými službami města Klatov, zastoupené 
ředitelem Ing. Liborem Hoškem (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 203. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavskou odpadovou, s.r.o., zastoupenou 

jednatelemIng. Michaelem Skrbkem (nájemce).  
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 204. 
 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Odpadovým hospodářstvím města Klatov, s.r.o., 
zastoupeným Ing. Vladimírem Králem Ph.D. (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam pronajatého majetku – poř. č. 205.  
 

Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Lesy města Klatov, s.r.o., zastoupeným Ing. Rudolfem 

Koldinským (nájemce). 
Předmět dodatku: změna přílohy smlouvy obsahující seznam vypůjčeného majetku – poř. č. 206. 
 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 10122022 mezi městem Klatovy zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským úřadem, zastoupeným hejtmanem 
Rudolfem Špotákem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace na projekt Boulderové hřiště Klatovy – poř. č. 207. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 47/11 k.ú. Vícenice u Klatov – poř. č. 208. 
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3703 k.ú. Klatovy – poř. č. 209. 
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Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a 
(vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 84/9, 240/6, 240/5 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 210. 
 

 

Bod č. 310/14 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 


