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Bod č. 391/19 

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

Bod č. 392/19 

Rada města se seznámila s Územní studií ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod Mlékárnou. 
 

Bod č. 393/19 
Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce vedoucí odboru životního prostředí 
MěÚ Klatovy Mgr. Renatu Chvojkovou, , . 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 394/19 

1. Rada města projednala a vzala na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2022 
společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.  

2. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. z 11.10.2022. 

        Zodpovídá: p. Ing. M. Skrbek 

 

Bod č. 395/19 

1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 

„Chaloupky, KT, parc. č. 2601/1, VN, TS, NN“ a s uložením kabelů VN a NN v obecních 
pp. č. 2601/1 a 3621/3 v k. ú. Klatovy a s výstavbou kioskové trafostanice na pp. č. 2601/1 
v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

2. Rada města neschválila podání nabídky na výkup pozemku pp. č. 1927/24 v k. ú. Klatovy o 

výměře 3 010 m2 od ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha do výběrového 
řízení. 

 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/201 pro povolování výkopů v 
platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 3206/121, 

3206/183 a stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy v období od 01.11.2022 do 15.12.2022, pro účely 
uložení kabelu VN za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě 
povrchu po výkopu. 

 

4. Rada města 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. 3449 v k. ú. 
Klatovy v období od 31.10.2022 do 02.11.2022, pro účely propojení plynovodu za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na   

akci „Klatovy – ul. Gorkého, přeložka vodovodu“ a s uložením vodovodního řadu v obecní 
pp. č. 2754/2 v k. ú. Klatovy dle předložené projektové dokumentace, s podmínkami HO. 

 

USNESENÍ č. 19 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. října 2022  
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b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy a souhlasila se 

zásahem do chráněné komunikace z asfaltového povrchu ul. Procházkova na pp. č. 2754/2 
v k. ú. Klatovy pro účely vybudování vodovodního řadu, dle podmínek HO. 

 

6. Rada města souhlasila s realizací akce „IE-12-0008465 – Klatovy, Retex sídl. – Intertell a 

Dřev. závody - VN“ v obecních pp. č. 1447/1, 1447/2, 1442/2 a 1443/4 v k. ú. Klatovy dle 

předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí n. Labem 

a)  v pozemcích pp. č. 3206/1, 3206/124 a 3206/141 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města 
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 193,30 bm plynovodu (ul. Suvorovova) za 1.000,00 Kč bez DPH, 

  

b)  v pozemcích pp. č. 3508/2 v k. ú. Klatovy a pp. č. 1195/2, 1367, 1190/16, 1190/4 a 

1036/2 v k.ú. Kal u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 53,76 bm plynovodních 
přípojek za 1.000,00 Kč bez DPH (Kal), 

  

c)  v pozemcích pp. č 3199/3, 3202/7, 3228/15 a 3238/38 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 

plynovodu v rozsahu 977,04 bm plynovodu za 1.000,00 Kč bez DPH (Horažďovické 
předměstí), 

  

d)  v pozemcích pp. č. 684/7, 684/28, 684/29, 684/30, 684/32, 684/36, 684/43, 684/44 a 

3475/6 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 161,94 bm plynovodu za 

1.000,00 Kč bez DPH (ul. 5. května - Albert), 

  

e)  v pozemcích pp. č. 551/1, 3475/4 a 3475/5 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 88,56 bm plynovodu za 1.000,00 Kč bez DPH (ul. 5. května – OČIBOS), 

  

f)  v pozemcích pp. č. 3070/3, 3070/4, 3411/1, 3659, 3822/3 a 3822/37 v k. ú. Klatovy ve 

vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby 
a oprav plynovodu v rozsahu 51,23 bm plynovodních přípojek za 1.000,00 Kč bez DPH 

(Čínov). 
 

 

8. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí n. Labem: 

a)  v pozemku pp. č. 3236/1 v k. ú. Klatovy vlastníka Šumavská správa nemovitostí, s. r. o., 

Puškinova 680, 339 01 Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,63 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 31,50 

Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 3200/1v k. ú. Klatovy vlastníka LTK Klatovy, z.s.,  

U Čedíku 610, 339 01 Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu v rozsahu 72,11 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 
3.605,50 Kč bez DPH (Horažďovické předměstí), 
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b)  v pozemku pp. č. 3475/2 v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 15,14 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 
bm, celkem 757,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 604/6 v k. ú. Klatovy vlastníka 
Drůbežářský závod Klatovy, a. s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 2,93 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 146,50 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 684/1 v k. 

ú. Klatovy vlastníka ,  pro umístění, přístup k 

zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,00 bm 

plynovodu, ochranné pásmo 2,39 m2 bezúplatně, a v pozemku pp. č. 684/8 v k. ú. 
Klatovy vlastníků ESIO, s. r. o., Černochova 1291/2, 158 00 Praha, ,  

,  a , ,  Klatovy pro 

umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 

0,00 bm plynovodu, ochranné pásmo 12,78 m2 bezúplatně (ul. 5. května - Albert), 

 

c)  v pozemku pp. č. 3475/3 v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 7,01 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 
bm, celkem 350,50 Kč bez DPH a v pozemku pp. č. 6601 v k. ú. Klatovy vlastníků 
ELEKTRO EFEKT, s. r. o., Sportovní 783, 339 01 Klatovy, Frančík, s.r.o., Ústaleč 64, 
341 42 Nalžovské Hory, , , ,  

, ,  a město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 9,95 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 497,50 Kč bez DPH (ul. 5. 
května – OČIBOS), 

 

d)  v pozemku pp. č. 3080/10 v k. ú. Klatovy vlastníka Střední škola zemědělská a 
potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 18,80 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 940,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 3080/1 
v k. ú. Klatovy vlastníka ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu 

v rozsahu 0,00 bm plynovodu, ochranné pásmo 9,20 m2 bezúplatně; v pozemku pp. č. 
3655/3 vlastníka Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 6,12 bm plynovodu za 500,00 Kč bez DPH; v pozemku pp. č. 

3089/9 v k. ú. Klatovy vlastníka Jan Šilhavý, Čínov 161, 339 01 Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plynovodu v rozsahu 0,48 bm 

plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 24,00 Kč bez DPH a v pozemku pp. č. 3080/15 
v k. ú. Klatovy vlastníků , , , , 

, , , ,  

pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
plynovodu v rozsahu 0,97 bm plynovodu za 50,00 Kč/1 bm, celkem 48,50 Kč bez DPH 

(Čínov). 
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 396/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 19 OPŽP na akci „Malá vodní 
nádrž Klatovy Luby – Výhořice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v nejbližším možném 
termínu.  
   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 397/19 

1.  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci „Pódium v 
letním kině Klatovy“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou MLT s.r.o., Chodská 1032/27, 

120 00 Praha, IČ: 45352895 za cenu 806.100,00 Kč bez DPH, 975.381,00 Kč vč. DPH.  
 

2.  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu s rozvazovací 
podmínkou do 28.02.2023 pro případ neschválení dotace. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 398/19 

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z programu ,,Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. 
Prahy z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR“ k projektu s názvem Odborná příprava, zásah, vybavení a 
opravy JSDH Klatovy, JSDH Klatovy-Luby, JSDH Dehtín, JSDH Sobětice, JSDH Štěpánovice, 
JSDH Střeziměř, JSDH Tajanov, JSDH Točník, JSDH Tupadly a uložila ORM zajistit podání 
žádosti v termínu do 19.10.2022.  

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 399/19 

Rada města rozhodla o podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu na projekt „Vybavení základních škol II.“ a uložila ORM zajistit podání žádosti 
v termínu od 01.11.2022. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

            ředitelé škol 
    

Bod č. 400/19 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.10.2022. 

 

Bod č. 401/19 

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 Oblastní charitě 

Klatovy na provoz Domova pokojného stáří za období od 01.05.2022 do 30.09.2022 ve výši 
43.975,00 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 

poskytnutí. 
   Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

           pí J. Zedlová 

Bod č. 402/19 

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

12.09.2022 a doporučila ZM: 

1. poskytnout dotaci na výměnu oken na objektu čp. 187, Pražská ulice na pozemku stp. č. 
787/1, k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy v souladu s „Programem pro 

poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“ ve výši 88 tis. Kč. 
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2. poskytnout dotaci na opravu fasády objektu čp. 201, Vídeňská ul. na pozemku stp. č. 908 
k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy v souladu s „Programem pro 

poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“ ve výši 112 tis. Kč. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
      

Bod č.  403/19 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 12.10.2022 a 

přijala následující závěry:  
1. schválila žadatelům poskytnutí dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže, výše příspěvku 

    činí 2.385 Kč/1 člen, dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke schválení.  
 

2. žádosti o mimořádné dotace:  
a)    Atletika Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč 

na Mistrovství PK ve vícebojích všech věkových kategorií, 
b) SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné 

dotace ve výši 8.000 Kč na pořízení cen Pošumavské hasičské ligy, 

c) Atletika Klatovy – rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč 
na pořádání Běhu klatovskou Hůrkou.  

d) HC Klatovy - rada města požaduje žádosti o dotaci doplnit o informace v rámci diskuse.

  

  Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 404/19 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zrušila k 21.10.2022 komise rady města – finanční, pro územní rozvoj, 
urbanismus a RMPZ, majetkovou, bytovou, pro nebytové prostory, pro výchovu vzdělávání a sport 
a pro kulturu a cestovní ruch.  

        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík   

 

Bod č. 405/19 

Rada města schválila Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy „Podpora při 
stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v roce 2023“ 

v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová, 
                 pí Ing. A. Kunešová 

 pí Mgr. R. Šustrová  

 

Bod č. 406/19 

Rada města v souladu s Koncesní smlouvou na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy uzavřenou mezi městem Klatovy a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 

schválila Plán obnovujících oprav pro rok 2023 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

 pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 407/19 

1. Rada města schválila aktualizaci č. 2 plánu vodohospodářského fondu pro rok 2022.  

2. Rada města schválila aktualizaci č. 1 plánu fondu dešťové kanalizace pro rok 2022. 
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3. Rada města uložila ORM zajistit v koordinaci s dalšími odbory města a provozovatelem VHI 

realizaci akcí obsažených v plánu vodohospodářského fondu a fondu dešťové kanalizace a 
podílet se na přípravě akcí obsažených v zásobníku vodohospodářského fondu.  

        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

                            p. Ing. M. Vlček 

                            vedoucí odborů MěÚ 

 

Bod č. 408/19 

Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru na pořízení rehabilitačních a 
aktivizačních pomůcek pro klienty Domova pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domova se 

zvláštním režimem v Újezdci. 

   Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 409/19 

1. Rada města vzala na vědomí aktualizovaný Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na Klatovsku na období 2023 – 2025. 

2. Rada města vzala na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb na r. 2023. 
         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 410/19 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro: 

Domov pro seniory Klatovy: 

věcný dar – Infuzní pumpa HEDY v hodnotě 17.303 Kč,    

dárce: Neurologie-EMG s.r.o., . , , , . 

 

Domov se zvláštním režimem v Újezdci: 

finanční dar ve výši 3.000 Kč na nákup potřeb na aktivizační činnosti klientů, 

dárce: Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice,  
IČ 00031968, 

finanční dar ve výši 10.000 Kč na nákup potřeb na aktivizační činnosti klientů, 

dárce: Diometal Pro s.r.o., Nádražní 626, 342 01 Sušice, IČ 02558785. 

 

2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 

  smlouvami. 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 411/19 

Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci 

podání žádosti o podporu pro Domov pro seniory v Klatovech v rámci grantové výzvy, 

vyhlášené nadačním fondem Abakus „Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro 

seniory.“  

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 412/19 

Rada města schválila uplatňování daně z přidané hodnoty u nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem 
VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy, se sídlem Klatovy, Randova 72, IČ 468877351, na 
nebytové prostory Klatovy, Plzeňská 831/II a to od 01.11.2022. 
         Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 
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Bod č. 413/19 

1. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na adrese Klatovy, Masarykova 

392/III s  a , , , na 

dobu neurčitou, nájemné 53,49 Kč/m2, pod podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu 
bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 392/III.  

 

2. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, Masarykova 

392/III , , ,  na dobu 

určitou 6 měsíců, nájemné 80,61 Kč/m2. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 414/19 

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

 

Bod č. 415/19 

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 Předslav, zastoupenou starostou Bc. 

Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 265. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017221/VB/001 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, K Pile, parc. č. 1967/20 – NN – poř. č. 266. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017241/VB/001 mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Evou Kaňákovou (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Cibulkova, parc. č. 1397/2 – NN – poř. č. 267. 

 

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Magdalenou Malou, Praha (umělec). 

Předmět smlouvy: Zpívání koled s ČR Plzeň – poř. č. 268. 

 

Smlouva o spolupráci při zajištění 15. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a 
mládež JUNIORFEST 2022 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a spolkem JUNIORFEST, z.s., zastoupený předsedkyní spolku Mgr. 

Martinou Míškovou (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: spolupráce na projektu – poř. č. 269. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Předslav, zastoupenou starostou Bc. 

Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: akce “Vodovodní přivadeč Točník – Otín“ – poř. č. 270. 
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Smlouva na výkon činnosti koodinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a  

, ,  (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce objektu čp. 363/IV, Klatovy“ – poř. č. 271. 

 

Smlouva o bezúplatném postoupení práv a o úpravě vzájemných práv a povinností mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. (autor) a společností BIS, a.s. (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: stavba „Podporované (pečovatelské) byty Klatovy – poř. č. 272. 

 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 25/2022  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, 

zastoupným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů dle přílohy č. l smlouvy, pod poř. č. 1. 7.  – poř. č. 273. 
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a , ,  (dárce). 
Předmět smlouvy: peněžitý dar na zahradní úpravy – poř. č. 274. 

 

 

Bod č. 416/19 

Rada města schválila program ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného 24.10.2022. 

 

Bod č. 417/19 

Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování rekonstrukce umělého povrchu 
atletického stadionu žadateli Atletika Klatovy z.s. ve výši 30 % potřebné částky, nejvýše do  
5 mil. Kč z rozpočtu města.  
        Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 418/19 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Salvetr                        Ing. Václav Chroust   

        starosta města                                                     místostarosta 

  

 

 

     Ing. Martin Kříž   

                                        místostarosta 


