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Bod č. 311/15 

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

Bod č. 312/15 

1. a)  Rada města vzala na vědomí návrh na majetkoprávní vypořádání stavu užívání obecních 

   pozemků pro účely umístění vývěsek/informačních nosičů formou výpůjčky na dobu 

 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.   

b) Rada města uložila ORM vyzvat uživatele vývěsek k uzavření smluv o výpůjčce. 

c) Rada města uložila ORM zajistit výměnu vývěsek postupně v lokalitách: Podhůrecká, 
 Suvorovova, U Pošty. 

 

2. Rada města rozhodla o výpovědi pachtovní smlouvy na pp. č. 3842/25, 3630 a 3678/1 vše v 
k. ú. Klatovy o celkové výměře 9 912 m2 Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy, 
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy k 30.09.2022. 

 

3. Rada města rozhodla o prominutí části nájemného ve výši 50 % za užívání pozemků pp. č. 
4026/9, 4026/1, 4026/11, 4025/10, 4025/11, 4024/4, 4024/14, 4025/13, 4025/1, 4024/12, 

4024/3, 4024/2, 4024/10, 4024/11, 4024/8, 4024/9, 4026/12, vše v k. ú. Klatovy za rok 2022 
pro , , . 

 

4. Rada města souhlasila s realizací stavby a vydáním stavebního povolení na stavbu 

„Novostavba garáže a kůlny“ na pozemku pp. č. 221/8 v k. ú. Tajanov u Tupadel.  

 

5. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba bývalé textilní továrny na byty Klatovy – pp. č. st. 
60/4 a p. č. 4149“ dle předložené dokumentace. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Luby, ke sportovní střelnici, vodovod“ a s uložením vodovodního řadu, vodovodních 
přípojek a kanalizační přípojky v obecních pp. č. 698/9, 698/11, 736/7, 736/8, 698/1 v k. ú. 
Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

7. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2142/3 - NN“ a s uložením kabelu NN v obecní pp. č. 3228/2 v 
k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

8. Rada města souhlasila s realizací akce „Klatovy, parc. č. 1392/54 - NN“ a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 1376/18 v k. ú. 
Klatovy dle předložené projektové dokumentace, v zeleni, s podmínkami HO. 

 

9. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů a nesouhlasila se 

změnou způsobu provedení z protlaků na překopy v chráněných komunikacích na pp. č. 
967/1 a pp. č. 879/6 v k. ú. Klatovy pro účely uložení kabelu VN dle předložené 
dokumentace. 

USNESENÍ č. 15 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. srpna 2022  
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu „SO 446 – Stavební připravenost pro veřejné osvětlení u SO 102“ dle předložené 
projektové dokumentace. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 313/15 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválení dotace v rámci vyhlášené výzvy MZE 
do programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 
– 2. etapa“ na akci „Oprava požární nádrže – Tupadly“.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 314/15 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2023 
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 22.08.2022.  

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2023 
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Sobětice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 22.08.2022.  

 

3.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V1_2023 
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ z programu MV GŘ 
HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“ a uložila ORM 
zajistit podání žádostí v termínu do 22.08.2022.  

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V2_2023 
Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení“ z programu 

MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 na akci 

„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Střeziměř“ a uložila ORM zajistit 
podání žádostí v termínu do 22.08.2022. 

 

5.  Rada města rozhodla o přistoupení k rámcové dohodě, uzavírané mezi MV – GŘ HZS ČR 
jako centrálním zadavatelem a městem Klatovy jako pověřujícím zadavatelem na akci 
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 315/15 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v Klatovech – 4. etapa“ 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. 
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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        

 Bc. Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Luděk Černík  

 Václav Kabelka   

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 09–10/2022 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

přidělení veřejné zakázky. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 316/15 

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

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady u 

pavilonu skla PASK v Klatovech“. Důvodem zrušení je skutečnost, že ve lhůtě pro podání 
nabídek byla podána pouze jedna nabídka. 

 

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

na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Revitalizace zahrady u 

pavilonu skla PASK v Klatovech“ 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. 
 

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. 

     

6.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Členové:    
 Ing. Václav Chroust                                                                               

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Bc. Pavel Strolený        
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 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. 
 

7.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 09/2022 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 317/15 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Výstavba víceúčelového hřiště 
Základní školy Klatovy, Tolstého 765“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, 339 01 
Klatovy, IČ: 25247069. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 5.947.943,76 Kč 
bez DPH, 7.200.820,19 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 318/15 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky 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“, uzavřená výzva. 

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.947.586,07 Kč 
bez DPH, 3.566.579,14 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 319/15 

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

 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 – 3.975.589,42 

Kč bez DPH, 4.810.463,20 Kč vč. DPH. 
  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 320/15 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z IROP 2021 – 2027, Výzva č 2 v rámci SC 4.4, 
Aktivita – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven na akci 

„Revitalizace Městské knihovny Klatovy“ a uložila ORM podat žádost ve stanoveném termínu. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 321/15 

a) Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci stavebního pozemku na pp. č. 
142/3 a 143/2 v k. ú. Točník u Klatov. 

b) Rada města schválila Aukční vyhlášku k elektronické aukci pozemků pp. č. 404/4, 404/12, 
555 a 389/1 v k. ú. Nedaničky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 322/15 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištění plynulého průjezdu vozidel JSDH Klatovy 

světelnými křižovatkami. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit osazení 3 ks vozidel SDH v ceně 248 473,50 Kč + cena 
za montáž ve vozidlech, 

  

3. Rada města doporučila ZM schválit osazení zařízení RSU jednotky do světelné křižovatky 
ulic Domažlická, Tyršova, Plzeňská v ceně 429 344,30 Kč. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 323/15 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR na stavební práce mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb. k akci “ŠTĚPÁNOVICE – PRODLOUŽENÍ STEZKY PRO 
CHODCE A CYKLISTY, POD BOREM“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího 
řízení FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s termínem 
dokončení do 31.10.2022. 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 
Smlouvu o dílo za cenu 5.444.000,00 Kč bez DPH, 6.587.240,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 324/15 

Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby “Dlouhodobé zajištění 
dopravní obslužnosti územního obvodu města Klatovy veřejnými službami v přepravě 
cestujících“ v předloženém znění. 

       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 325/15 

Rada města schválila přijetí dotace z Plzeňského kraje na projekty: 
a) „Avon pochod Klatovy 2022“ ve výši 30.000 Kč, 
b) „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2022“ ve výši 40.000 Kč, 
c) „Propagační tiskovina – Kalendář Klatovy 2023“ ve výši 10.000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 326/15 

Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 čerpání investičního fondu na 

nákup varného elektrického kotle 150 l s duplikátorem ELR 151 ve výši 88.174 Kč bez DPH. 
        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 
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Bod č. 327/15 

Rada města schválila Základní škole Čapkova ul. 126 zapojení do projektu „Obědy do škol 
v Plzeňském kraji“ ve školním roce 2022 – 2023. 

     Zodpovídá: pí PaedDr. et Mgr. D. Martinkova, Ph.D. 
 

Bod č. 328/15 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v Operačním programu Jan Amos Komenský Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
        Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 329/15 

1. Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 34, na adrese 
Klatovy, Zahradní 743/III s pí  a , ukrajinské národnosti, 
na dobu určitou 3 měsíců. Výše poplatku za ubytování činí 3.201 Kč/měs., výše záloh na 
energie a služby 3.900 Kč/měs. 

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 207 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 301 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem , .  na dobu 
určitou 18 měsíců, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
50.000 Kč s úhradou ve splátkách po 2.800 Kč/měsíc.  

 

4. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 302 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s pí , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

5. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 410 na adrese Klatovy, 
Podhůrecká 832/III s p. , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč.  

 

6. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Klatovy, Masarykova 
391/III s pí , bytem ,  na dobu neurčitou, pod 
podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč.  

 

7. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 
392/III s pí  a p. , bytem ,  na dobu 
neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 60.000 Kč.  

 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 330/15 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům I. NP Gorkého 800/II, 
Klatovy, s neziskovou organizací Ledovec z.s., se sídlem Ledce l, IČ 26517051 na dobu 
neurčitou s výší nájemného 240.000 Kč ročně a schválila podnájem pro společnost Psychiatrie – 

ambulance, s.r.o.  

             Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 331/15 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc červenec 2022. 
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Bod č. 332/15 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/HO-údržba/2022, 
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část“. Předmětem 
dodatku je změna ceny díla.  

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD. 

   Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 333/15 

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 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a , ,  (dárce).  
Předmět smlouvy: hudební vystoupení a poskytnutá služba v rámci akce Dny evropského 
dědictví – poř. č. 211.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostkou Ing. Věrou 
Majdlovou Rozsypalovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 212.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a společností MASO WEST s.r.o. Praha, zastoupenou 
jednatelem Ing. Stanislavem Kopáčkem (povinný).  
Předmět smlouvy: pp. č. 990/18 k.ú. Dehtín – poř. č. 213.  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a . . , ,  -  
(povinný).  
Předmět smlouvy: pp. č. 723/34 k.ú. Dehtín – poř. č. 214.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem  

Ing. Eduardem Ježem (nájemce).  
Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 227 k.ú. Klatovy  – poř. č. 215. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce).  

Předmět smlouvy: pp. č. 1435/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 216.  

 

Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů č. 22/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Českou republikou – Ministerstvem 

obrany, zastoupeným brig. gen. Mgr. Alešem Knížkem, ředitelem Vojenského historického 
ústavu Praha (půjčitel).  
Předmět smlouvy: výpůjčka movitých věcí v rámci „EXPOZICE – REFEKTÁŘ 59/I“ – poř. č. 
217.  

 

Smlouva o výpůjčce pozemků za účelem zřízení vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a společností SM assets s.r.o. Klatovy, 
zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Smolíkem (vypůjčitel).  
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Předmět smlouvy: pp. č. 3225/2, 3225/6, 3225/8, 3225/29, 3682/5, 3682/6, 3685/1 k.ú. Klatovy – 

poř. č. 218.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , , Klatovy (nájemce).  
Předmět smlouvy: pp. č. 1435/5 k.ú. Klatovy – poř. č. 219.  

 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a , ,  (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: p č. 15/3 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 220.  

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností SILNICE GROUP a.s. Praha, zastoupenou předsedou 
představenstva Ing. Karlem Ryplem a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Duchkem, 
MBA (nájemce).  
Předmět smlouvy: pp. č. 3702 k.ú. Klatovy – poř. č. 221.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Újezd u Plánice, zastoupenou starostou 
Milanem Moudrým (poskytovatel dotace).  
Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence– poř. č. 222.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupeným starostou  
PaedDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 223.  

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/ISM/Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a společností GEOVAP, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Robertem 
Matulíkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: ukončení technické podpory modulu sociálních agend – poř. č. 224.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(žadatel) a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou vedoucím oddělení Regionální 
péče Radoslavem Novým (provozovatel).  

Předmět smlouvy: přeložka kabelu ve Voříškově ul. – poř. č. 225.  

 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou 
předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 3.3.2. „smlouvy“ – poř. č. 226.  

 

Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pověřující 
zadavatel) a Ministerstvem vnitra, zastoupeným Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd. VZ 
GŘ HZS ČR (centrální zadavatel).  
Předmět smlouvy: zadání VZ na pořízení CAS pro JSDHO a HZS ČR – poř. č. 227.  

 



9 

 

 

Dohoda o poskytování CASH-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou a.s. 
(banka) a Technickými službami města Klatov (spjatá osoba).  
Předmět dohody: zhodnocování volných finančních prostředků – poř. č. 228. 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ředitelem Bc. Pavlem 

Panuškou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „smlouvy“ – poř. č. 229. 
 

Bod č. 334/15 

Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace: 
a) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Klatovy ve výši 10.000 Kč na zajištění střeleckých 

závodů v letošním roce, 
b) Úhlava, o.p.s. ve výši 15.000 Kč na zajištění akcí v průběhu roku, 
c) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tajanov ve výši 7.000 Kč na zajištění akcí v průběhu 

roku, 

d) , , , ve výši 20.000 Kč na vydání knihy „Pod 
Plánickým hřebenem“.   

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 335/15 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 


