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Bod č. 17/2 

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

Bod č. 18/2 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. ukončila 
VŘ a do funkce ředitele společnosti jmenovala Bc. Miroslava Prášila, , 

.  

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 19/2 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2448/5 o výměře cca 35 m2 v k. ú. 
Klatovy za cenu smluvní 800,00 Kč/m2, celkem cca 28.000,00 Kč bez DPH .  

, , . 
 

2. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pp. č. 830, 831 a 833 v k. ú. Kydliny o celkové 
výměře 933 m2 za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, celkem 46.650,00 Kč bez DPH p.  

, . 

 

3. a) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 3044/1 v k. ú. Klatovy o výměře cca  
64 m2 za cenu smluvní 200.000,00 Kč bez DPH firmě Vantage Towers s. r. o., Závišova 
502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle.  

b) Rada města zamítla zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch firmy Vantage 
Towers s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle v pozemku pp. č. 3044/1 v k.ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro areál základové stanice a přístup k ni na dobu 20 let 

za jednorázovou úhradu ve výši 200.000,00 Kč splatnou po zapsání věcného břemene do 
katastru nemovitostí.  

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pp. č. 13 o výměře 961 m2 a pp. č. 14/1  

o výměře 524 m2 v k. ú. Drslavice u Tupadel vlastníku sousedního pozemku , 
,  za cenu smluvní ve výši celkem 100.480,00 Kč bez DPH 

(DPH bude účtováno).  
 

5. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 97/3  
o výměře 282 m2, pp. č. 97/30 o výměře 3 m2 a pp. č. 97/32 o výměře 2 m2 v k. ú. Klatovy od 
ČR - ÚZSVM, Randova 167, Klatovy do vlastnictví města Klatovy. 

 

6. Rada města souhlasila s podpachtováním obecních pozemků pp. č. 486/6, 486/3, 492/64, 492/65, 
485/3, 492/54, 483/3, 483/2, 492/52 a část 492/49 vše v k. ú. Točník u Klatov o výměře 12 072 

m2 třetí osobě, tj. Žďáru Chudenice s. r. o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy. 

 

7. Rada města rozhodla o výpůjčce částí obecních pp. č. 126/1 a 128/1 v k. ú. Kosmáčov o celkové 
výměře cca 2 700 m2 a částí obecních pp. č. 540/37 a 540/38 v k. ú. Luby o celkové výměře cca 
1 444 m2 pro , ,  na dobu neurčitou, za údržbu. 

 

USNESENÍ č. 2 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 17. ledna 2023 
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8. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Klatovy, KT, p. č. 963/28 - NN“ (IV-12-0020861)“ pro účely uložení kabelu NN v obecních pp. 
č. 4006/3, 4006/4, 4006/5 a 969/24 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami 
HO. 

 

9.  Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 

„Klatovy, Nuderova ul., mezi R525 - R526 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecní pp. č. 
2770/4 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

 

10.  Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci   
„Klatovy, KT, Akátová 586 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecních pp. č. 3206/129 a 
3206/139 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace.  

                                                                                  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 20/2 

Rada města se seznámila s projektem „Revitalizace Svatováclavského lomu“. 

 

Bod č. 21/2 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 09.01.2023.  

 

Bod č. 22/2 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle 

zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci „FVE ZŠ Klatovy, Tolstého". 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení SOBĚTICE  SOLAR s.ro., Krakovská 
583/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 29111498. 

 

2. Rada města uložila ORM ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  

a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu 6.974.905,00 Kč bez 
DPH, 8.439.635,05 Kč vč. DPH.  

 

3. Rada města rozhodla o vyloučení účastníků zadávacího řízení: 
BUVOLSS s.r.o., Boženy Němcové 798, 340 22 Nýrsko, IČ 29103541, 

MET SERVIS s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun-Město, IČ: 27620760 

z účasti v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
otevřené řízení na akci „FVE ZŠ Klatovy, Tolstého“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

 

4.  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „FVE ZŠ Klatovy, Tolstého“ do rozpočtu 
města s částkou 8.500.000,00 Kč.  

                                                                                                  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 23/2 

Rada města schválila návrh plánu oprav místních komunikací pro rok 2023, uložila HO akce 
postupně realizovat a ve spolupráci s ORM připravit postupně výběrová řízení na zhotovitele 

staveb.  

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda   ouhlasí s návrhem plánu oprav
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Bod č. 24/2 

Rada města doporučila ZM delegovat p. Tomáše Popelíka a zástupce p. Tomáše Denka 
k zastupování města Klatovy na všech valných shromážděních a jednání spolku Partnerství pro 
městskou mobilitu, z. s. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 25/2 

1. Rada města schválila návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček  
z fondu rozvoje bydlení - 12. kolo a uložila HO zveřejnit řízení o posuzování žádostí na úřední 
desce a v Klatovském zpravodaji. 

2.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 
shromáždění podkladů a svolání komise určila p. Františka Kocfeldu. 

 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                 

Bod č. 26/2 

Rada města schválila v souladu s ust. § 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 01.10.2022 do 31.12.2022 ve výši 26.197 Kč z rozpočtu 
Fondu dotací pro rok 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

     pí J. Zedlová  

 

Bod č. 27/2 

Rada města schválila kalkulaci cen: 

a) srážkovného, 

b) pro vypouštění odpadních vod z VKV, 

c) vody předané do švihovské vodovodní sítě, 
d) vody převzaté k čištění z bezděkovské kanalizací sítě 

pro r. 2023 dle předloženého návrhu. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 

 

Bod č. 28/2 

Rada města projednala zápis z komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 09.01.2023 a přijala tyto 
závěry: 
l. Jazz bez hranic, z.s. - žádost bude řešena z programu Podpora zájmových aktivit organizací na 

území města Klatovy,   

2. Milan Janoušek – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000 Kč na mezinárodní 
turnaje v tenise v r. 2023 pro Šimona Janouška a Lukáše Janouška, 

3. Jaroslav Roubal – poskytnutí mimořádné dotace neschválila, 
4. HC Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000 Kč na pronájem ledové 

plochy, 

5. Pošumavské sportovní sdružení okr. Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na akci „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okr. Klatovy r. 2022“. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy.  

        Zodpovídá: pí J. Zedlová 
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Bod č. 29/2 

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelového daru od společnosti Women for 
Women v rámci projektu Obědy pro děti ve výši 3.783 Kč za účelem financování školních obědů 
žáka 2. ročníku v období od 01.02.2023 do 30.06.2023. 

  Zodpovídá: p. Mgr. V. Šklebený 

 

Bod č. 30/2 

Rada města schválila zavedení systému mozaikového sečení části travnatých ploch v lokalitách 

Hřbitovní ulice, Na Korábu a ulice U Čedíku. 
      Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č.  31/2 

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

 

 

Bod č. 32/2 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  

Pojistná smlouva č. 400 043 354 – dodatek č. 5 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Allianz pojišťovna, a.s., zastoupenou  Mgr. Janou 

Svatošovou a Kateřinou Šustrovou(vedoucí pojistitel)  a Pojišťovnou VZP, a.s., zastoupenou  

Mgr. Janou Svatošovou a Kateřinou Šustrovou (sou)pojistitel). 

Předmět dodatku:  prodloužení pojistného období - poř. č. 10.  

 

Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené 16.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Klatovskou teplárnou a.s. (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. VI., odst. 4 a 6, příloha č. 1 - poř. č. 11.  

 

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel)  
a , ,  (nájemce). 
Předmět dohody: nebyt. prostor Točník 74 - poř. č. 12.  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p.o., 1/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 
v Klatovech p.o., zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět dodatku: prodloužení termínu výpůjčky - poř. č. 13.    

 

Smlouva o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a , ,  (agentura). 

Předmět smlouvy: koncertní vystoupení v rámci klatovské pouti - poř. č. 14. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a , , , , 

, 
 a GasNet, s.r.o., zastoupenou 

společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: VB na pozemku parc.č. 3089/15 k.ú. Klatovy - poř. č. 15.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a LTK Klatov, z.s., zastoupeným MUDr. Richardem Hlavsou 
(povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou 
Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: VB na pozemku parc. č. 3200/1 k.ú. Klatovy - poř. č. 16. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností ELEKTRO EFEKT s.r.o., zastoupenou  

, , a Frančíkem s.r.o., zastoupenou 

, ,  (povinní) a GasNet, s.r.o. 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o. (oprávněný) a městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor). 

Předmět smlouvy: VB na pozemku par. č. 6601 k.ú. Klatovy - poř. č. 17.  

 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským krajem, se svěřeným majetkem hospodaří Správa  
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zastoupená Miroslavem Flaxem  

a Mgr. Martinem Vítem, MPA (povinný) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 
GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný) . 
Předmět smlouvy: VB na pozemku par. č. 3655/3 - poř. č. 18. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  

(pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 1927/37 k.ú. Klatovy - poř. č. 19. 

 

Dodatek č. l ke smlouvě o výpůjčce č. SF VMH KT, p. o. 22/2022 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 
v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem  Smolíkem (půjčitel). 

Předmět dodatku: změna čl. II. „ smlouvy“ - poř. č. 20. 

 

Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(příkazce) a Milleniem gym z.s., zastoupeným předsedou Václavem Tomanem (příkazník). 

Předmět smlouvy: zajištění pořadatelské činnosti na Klatovském městském bále - poř. č. 21.  

 

Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(kupující) a , ,  (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp. č. 218/10, k.ú. Klatovy - poř. č. 22. 

 

 

Bod č. 33/2 

Rada města schválila navýšení příspěvku na částečnou úhradu nákladů zimního výcvikového 

kurzu žáků ZŠ v Klatovech ze současné částky 100 Kč/den pobytu na částku 200 Kč/den pobytu. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č.34/2 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy, s.r.o. z 29.12.2022. 
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Bod č. 35/2 

Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 
dojmenovala do komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ p. Zdeňka Polívku a do komise 

pro nebytové prostory Nelu Langovou a Simonu Trojánkovou s účinností od 01.02.2023.  

 

 

Bod č. 36/2 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Salvetr       

       starosta města                    

 

 

 

 

Ing. Václav Chroust    Ing. Martin Kříž  Bc. Pavel Strolený 

    místostarosta      místostarosta                        místostarosta  

  

 
                                                                             


