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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 37/3 

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

Bod č. 38/3 

Rada města schválila upravený ceník služeb poskytovaných Krematoriem a správou hřbitovů 
s platností od 01.02.2023 ve smyslu diskuse. 

 

Bod č. 39/3 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí obecních pozemků pp. č. 100/3 a 101, lesních 
pozemků o celkové výměře 247 m2 v k. ú. Habartice u Obytců .  

, ,  za cenu obvyklou ve výši 50,00 Kč/m2, celkem 

12.350,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

2. Rada města rozhodla o pachtu obecních pp. č. 344/2, 421/1, 338/1, 346/2, 343 a částí pp. č. 
115/3, 117/2, 301 a 344/1 o celkové výměře 6 084 m2 v k. ú. Křištín, pp. č. 368, 410, 430, 364, 

426, 554, 555, 597, 598, 608, 616 částí pp. č 463, 504, 462, 520, 545, 569, 588, 596, 609, 612, 
627, 629, 631, 55/79 o celkové výměře 44 322 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov, pp. č. 221/27 a 
307/2 a částí pp. č. 211/30 a 271/7 o celkové výměře 4 462 m2 v k. ú. Točník u Klatov, pp. č. 
929, 957, 1053, a částí pp. č. 760, 764, 776, 816, 883, 889, 928, 939, 947, 959, 979, 960, 1003, 
1018, 1036, 1049, 1068, 1086, 943, 1023, 21, 597/3, 1104, 1047 o celkové výměře 26 185 m2 v 

k. ú. Střeziměř, pp. č. 549, 779 a částí pp. č. 805 a 762/1 o celkové výměře 9 362 m2 v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov pro Statek SOBĚTICE s. r. o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy, za cenu 
4.000,00 Kč/ha/rok, tj. celkem 36.166,00 Kč/rok + inflace na dobu neurčitou. 

 

3. a) Rada města schválila společnosti Zásilkovna s. r. o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 
 190 00 Praha 9 pronájem částí 2,1 m2 obecních pozemků č. 954/20, 3206/116, 3405/54, 

1410/83 vše v k. ú. Klatovy a pp. č. 80/2 v k. ú. Luby na dobu neurčitou od 01.03.2023. 

b) Rada města uložila místostarostovi Bc. Strolenému jednat se společností o ceně pronájmu 
pozemků. 

       

4. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích stp. č. 1308/1, pp. č. 2005/1, 
2006/23, 2006/30, 2009/3, 2015/31, 2015/20, 2015/32, 2050/1, 2050/4, 2050/17, 2056/4,  

2056/15, 2056/18, 2056/19, 2056/20, 2056/21, 2056/24, 2056/29, 2056/3, 2064/9, 2064/10, 

2064/11, 3561/3, 3561/16, 3561/17, 3561/20, 3561/1, 3561/18, 3582/8, 3582/9, 3582/12 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Pod Nemocnicí – I. etapa“ v rozsahu 

cca 89 bm plynovodu nového a cca 941 bm plynovodu ve stávající trase. 

                                                                                                  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 40/3 

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 „Oprava povrchu 

komunikace a přeložka vodovodu v Klatovech 2023, 2. část“ formou zveřejnění na profilu 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 31. ledna 2023 
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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. 

 

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                                 

Bc. Pavel Strolený        

Ing. Daniela Pleskotová                                                 

Mgr. Radka Šustrová  

Petr Kodeš 

František Kocfelda     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 03/2023 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

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

 

Bod č. 41/3 

Rada města rozhodla o zahájení realizace akce „FVE ZŠ Klatovy, Tolstého" i bez příslibu dotace 
z OPŽP ve stanoveném termínu, tj. od 13.02.2023.  

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 42/3 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova 

Plzeňského kraje 2023 na akci ,,Oprava povrchu MK u Glorietu v obci Otín“. 

 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu ,,Podpora rozvoje cykloturistiky  

a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2023“ na akci ,,Rekonstrukce části stezky pro pěší 
a cyklisty podél silnice I/27 v Plzeňské ulici v Klatovech“. 

 

3. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu ,,Podpora vybudování a modernizace 

školních sportovišť v roce 2023“ na akci „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Čapkova“ .   

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu ,,Podpora vybudování a modernizace 

sportovišť v roce 2023“ na akci ,,Modernizace vnitřních prostor Zimního stadionu  vKlatovech“. 

          Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 43/3 

Rada města vzala na vědomí informace o využití objektu čp. 363/IV, Klatovy a rozhodla o úpravě 

dispozice počtu bytů v objektu  na 32 bytů, z toho 16 bytů o velikosti 1+KK a 16 bytů o velikosti 
2+KK.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 44/3 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 04.01.2023.  

 

Bod č. 45/3 

Rada města schválila „Plán Vodohospodářského fondu“ a „Plán fondu dešťové kanalizace pro rok 
2023“. 

  Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 46/3 

Rada města se seznámila se zprávou Vzdálené odečty vodoměrů – zpráva o implementaci 

k 31.12.2022 a vzala ji na vědomí. 
  Zodpovídá: p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 47/3 
Rada města vzala na vědomí: 
a) Zápis z komise pro kulturu, cestovní ruch a Zdravé město, z 23.01.2023, 

b) Hodnotící zprávu projektu Klatovy Zdravé město a MA21 za rok 2022, 

c) Akční plán zlepšování projektu Klatovy Zdravé město na rok 2023. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž  
Bod č. 48/3 

Rada města schválila bezúplatné převzetí věcných darů na pořádání městského bálu, který se koná 
18.02.2023. 

 Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž  

Bod č. 49/3 

Rada města projednala petici na zrušení přístřešku v Koldinově ul. u viaduktu a uložila kanceláři 
starosty města petentům odpovědět ve smyslu diskuse.  

 Zodpovídá: p. J. Tománek  

Bod č. 50/3 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného  

hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci pro  

rok 2023 ve znění Přílohy.  
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 51/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském 

kraji pro rok 2022“ ve výši 50 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

 Zodpovídá: pí Bc J. Poupová  

Bod č. 52/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském 

kraji pro rok 2023“ ve výši maximálně 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání 
v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 53/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském 

kraji pro rok 2023“ ve výši maximálně 88 800 Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání 
v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 54/3 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 1/23 ze 16.01.2023 a přijala tyto závěry:  
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy, Podhůrecká 

832/III s p. , , , na dobu neurčitou, pod 

  podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50.000 Kč, 

k bodu 5. 1.  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 9, 2+kk s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy, Plánická 794/IV a garážového stání ozn. č. G 9, na adrese Klatovy, 

Plánická 794/IV na nabyvatele ,  

schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, 2+kk s příslušenstvím, Klatovy, 
Plánická 794/IV, s , ,   
s platností od 01.02.2023 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
podmínek nájemní smlouvy,  

 schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G 9, na adrese 

Klatovy, Plánická 794/IV s , ,  
 s platností od 01.02.2023 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací 

při splnění podmínek nájemní smlouvy, 

k bodu 6. 1.   zamítla prodloužení nájmu bytu č. 5, na adrese Klatovy, Divadelní 148/I, jehož 

nájemcem je , 

k bodu 7. 1.  schválila vrácení finančního vyrovnání ve výši 40.000 Kč . , 
,  za byt v DS Podhůrecká 832/III 

Klatovy.   

       Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 55/3 

Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru na adrese Klatovy, Vídeňská 9/IV, 

jehož nájemcem je .  k 31.01.2023. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 56/3 

Rada města doporučila ZM schválit ukončení členství města Klatovy ve Stavebním a nájemním 
družstvu Klatovy – Plánická 125/V, družstvo, IČ 26333651. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 57/3 

Rada města schválila výpověď smlouvy o ubytování z ubytovací jednotky č. 30, na adrese 
Klatovy, Zahradní 743/III  z důvodu hrubého porušování ubytovacího řádu 
umožněním ubytování osobám, které na ubytovně nejsou přihlášeny.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 58/3 

Rada města vzala na vědomí přehled nebytových prostor a informace o jejich obsazenosti. 
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Bod č. 59/3 

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

Dohoda o užívání veřejného prostranství a o pronájmu věcí movitých uzavřená dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Klatovským spolkem vinařů, z.s., zastoupeným předsedou 

Ing. Jiřím Zavřelem (uživatel). 
Předmět dohody:  pozemek p.č. 546 k.ú. Klatovy – poř. č. 23. 

 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Českou podnikatelskou 

pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Lochotínská 18, Plzeň, zastoupenou Ing. Dušanem 
Zemanem, regionálním ředitelem (původce odpadu).  
Předmět smlouvy: využívání systému shromažďování komunálního odpadu – poř. č. 24. 

 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a .  

, ,  (původce odpadu).  
Předmět smlouvy: využívání systému shromažďování komunálního odpadu – poř. č. 25. 

 

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

Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GasNet 

Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy:  akce: č. sml. 7700101344_1/VB – poř. č. 26. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
společností STEMONT JS s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Steinbergerem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Plánická, p.č. 3179/131 – přeložka VN, TS, NN IZ-

120000515/1/VB – poř. č. 27. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou 

Bulínovou (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Pod Nemocnicí – I. et., číslo stavby: 7700104083“ – 

poř. č. 28. 

 

Dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí v Klatovech, zastoupenou  

Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. II. a V. „Smlouvy“ – poř. č. 29. 

 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel)  
a společností RedHead Music s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem Staňkem (agentura). 
Předmět smlouvy: vymezení práv a povinností hudebního souboru Moravians – poř. č. 30.    
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Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel)  
a společností RedHead Music s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem Staňkem (agentura). 
Předmět smlouvy: vymezení práv a povinností agentury při hudebním vystoupení Pokáče – poř.  
č. 31.    

 

Smlouva o vystoupení č. 240414 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 

Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a P. Procházkou – Uměleckou agenturou P&P. 

Předmět smlouvy: talk show J. Asterové a H. Čížkové – poř. č. 32. 

 

Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem(objednatel) a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, zastoupeným členem správní rady 
Pavlem Tůmoua Vladimírem Adamcem (dodavatel). 
Předmět smlouvy: spolupráce při programu REVOLUTION TRAIN – poř. č. 33. 

 

Smlouva o zprostředkování hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

 Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Lucií Vondráčkovou, zastoupenou Um. Agenturou Magnetic 
Production s.r.o., manažer Dan Dobiáš (interpret). 

Předmět smlouvy: vystoupení 13.5.2023 – poř. č. 34. 

 

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 2013002 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností AQE advisors, a.s., zastoupenou předsedou 
správní rady Ing. Janem Havránkem, Ph.D. (dodavatel). 

Předmět dodatku: změna čl. 2 odst. 2. 1. „Smlouvy“ – poř. č. 35. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL – 2155/2022-SML mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím 

Vltavy, státním podnikem, zastoupeným ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou 
(budoucí povinný).  
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce lávky MK-26 v Domažlické ulici, Klatovy“ – poř. č. 36. 

 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a společností 
GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Zdeňkem Petrášem 
(vlastník PZ).  

Předmět smlouvy: akce „Klatovy – cyklostezka Luby – Sobětice“ – poř. č. 37. 

 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a 

, ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebyt. prostor Točník č.p. 74 – poř. č. 38. 

 

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

a Atletikou Klatovy z.s., zastoupenou předsedou výkonného výboru Bohumilem Němcem  
a místopředsedou výkoného výboru RNDr. Tomášem Gőrnerem. 

Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 1309/30, 1309/31, 1309/39 k.ú. Klatovy – poř. č. 39.  

 

Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. ORM/22/Če z 26.07.2022 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  (objednatel) a společností  BIS, a.s. Plzeň, 
zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Tomášem Pohankou (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4. 2., čl. 5.1.1, čl. 5.2.1 „Smlouvy“  – poř. č. 40. 
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Bod č. 60/3 

1. Rada města schválila společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. Praha poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 10.000 Kč na činnost. 
2. Rada města schválila spolku Pošumavský aeroklub Klatovy z.s. poskytnutí mimořádné dotace 

ve výši 35.000 Kč na kurz pilotních žáků na větroních.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvu.  

Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 61/3 

Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. kronikářský zápis za 

rok 2021. 

 

Bod č. 62/3 

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  

  

 

                                                                             


