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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 63/4 

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

Bod č. 64/4 

1. Rada města doporučila ZM schválit navržený Plán společných zařízení pro Jednoduchou 
pozemkovou úpravu v k. ú. Luby.                                                                 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemku pp. č. 522/1 v k. ú. Obytce o výměře 
cca 104 m2 od . , , , . , 

, , .  

 do majetku města Klatovy za 
cenu 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 5.200,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 15.01.2020 o 12 měsíců pro kupujícího MS Drilling s. r. o., 
Pod Hůrkou 607, p. Klatovy. Nedodržení stanoveného termínu bude sankcionováno smluvní 
pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené SOBK. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 31.12.2019 o 12 měsíců pro kupujícího Ekointerier s. r. o., 

Dr. Sedláka 763, p. Klatovy. Nedodržení stanoveného termínu bude sankcionováno smluvní 
pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené SOBK. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit rozšíření přijetí daru budoucí nové propojovací komunikace 

mezi silnicí I/27 a kolonií Markyta o dar vodovodního řadu s požárním hydrantem od IMPORTO 
Estate s. r. o., Puškinova 663, Klatovy zastoupené Ing. Petrem Boušou, jednatelem. 

 

6. Rada města vzala na vědomí informace o nájemních smlouvách pro základové stanice 

  telekomunikačních zařízení v k. ú. Točník u Klatov a Klatovy. 
  

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

„Otín – výstavba RD dopravní infrastruktura“ vč. staveb technické infrastruktury dle 

předložené dokumentace. 

b)  Rada města rozhodla o přijetí daru staveb technické infrastruktury (veřejné osvětlení) 
vybudovaného na pp. č. 146/1, 146/7, 267 a 273/1 v k. ú. Otín u Točníku v rámci akce „Otín – 

výstavba RD dopravní infrastruktura“ od . , ,  
, .  

c) Rada města doporučila ZM schválit dar pozemku pp. č. 146/1 v k. ú. Otín u Točníku vč. 
stavby komunikace na tomto pozemku od . , ,  

, , do majetku města Klatovy. 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 14. února 2023 
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8. a)  Rada města rozhodla o revokaci URM z 17.01.2023 a souhlasila 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, s podmínkami HO. 

b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  
v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na  

obecních pp. č. 3206/129 a 3206/139 v k. ú. Klatovy, pro účely uložení kabelu NN dle 

předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

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

 „Klatovy, KT, p. č. 1392/43 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecní pp. č. 1376/19  
v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů   
v  platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na 

obecní pp. č. 1376/19 v k. ú. Klatovy, pro účely uložení kabelu NN dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

10. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
   „Klatovy, KT, p. č. 1392/9 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecních pp. č. 1395/4  

a 1392/72 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

b) RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů v platném 

znění a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na obecních pp.  

č. 1395/4 a 1392/72 v k. ú. Klatovy, pro účely uložení kabelu NN dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

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

„Klatovy, KT, parc. č. 1392/14 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecních pp. č. 1395/4, 

1392/72 a 1392/73 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 pro povolování výkopů  

v platném znění a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na 
obecních pp. č. 1395/4, 1392/72 a 1392/73 v k. ú. Klatovy, pro účely uložení kabelu NN dle 
předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

12. a) Rada města  souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Výměna kanalizační přípojky pro č.p. 391-393 (Eroplán)“ pro účely uložení kanalizační 
přípojky v obecní stp. č. 1595 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami 
TSMK. 

b) 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 stp. č. 1595 v k. ú. 
Klatovy v období od 01.03.2023 do 31.03.2023, pro účely výměny kanalizační přípojky za 

vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 
 

13. 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 obecních pp. č. 1392/74, 1395/4 

a 1395/5 v k. ú. Klatovy v období od 01.03.2023 do 31.03.2023, pro účely výstavby 
vodovodního řadu a přípojek, dle podmínek HO, za vhodných klimatických podmínek, které 

nebudou bránit úpravě povrchu po výkopu. 
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14. 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 obecních pp. č. 965/11 a 967/1  
v k. ú. Klatovy v období od 24.02.2023 do 31.03.2023, dle podmínek HO pro účely výstavby 
kanalizační přípojky za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu 
po výkopu. 

 

15. 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 obecních pp. č. 1410/7, 

1410/53, 1410/55 a 3537/2 v k. ú. Klatovy v období od 15.03.2023 do 31.03.2023, dle podmínek 
HO, pro účely výstavby veřejného osvětlení za vhodných klimatických podmínek, které nebudou 
bránit úpravě povrchu po výkopu. 

 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„KLATOVY, KT, Podhůrecká, Voříškova - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecní pp.  
č. 3516/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

17. Rada města souhlasila s umístěním samostatně stojícího plastového pilíře s rozpojovací skříní na 
obecní pp. č. 3561/6 v k. ú. Klatovy v rámci akce „Klatovy, Borská, st. parc. č. 2160/43 - NN“ 

dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

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

„Klatovy, KT, K Zaječímu vrchu - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecních pp. č. 3204/3, 

3682/1, 3197/181, 3197/182, 3202/4 a 3197/118 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace,  

s podmínkami HO. 

 

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

„FTTX_Č_FIS_KLTYR1_Klatovy Tyršova_OK, 11010-110691“ pro účely uložení sítě 
elektronické komunikace v obecních pp. č. 447/1, 3409/29, 3422/40, 3409/34, 462/1, 456/1  

a 3410/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 

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

„REKO MS Klatovy-Hammerschmiedtova – rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních 

přípojek“ pro účely uložení NTL plynovodu a 8 plynovodních přípojek v obecních pp.  
č. 2774/37, 2774/39 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

21. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ   

. , , .  na pp. č. 3626/1 v k. ú. Klatovy. 

 

22. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ   

. , , .  na pp. č. 1469/1 v k. ú. Klatovy. 

 

23. Rada města schválila vyhrazení parkovacího místa pro parkování vozidla RZ   

 na pp. č. 1410/2 v k. ú. Klatovy od 

01.03.2023 na dobu 2 let s možností prodloužení.  
 

24. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ   

,  na pp. č. 3403/13 – parkoviště před bytovým 
domem čp. 87 v ulici Vančurova v k. ú. Klatovy.  
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25. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ   
 na pp. č. 165/3 a 198/8 – parkoviště před 

bytovým domem čp. 636 v ulici Úzká v k. ú. Klatovy. 

 

26. Rada města nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro parkování vozidla RZ  

, , .  na pp. č. 3407/4 a 3407/12 – parkoviště před 
domem čp. 672 v ulici Úzká v k. ú. Klatovy.  

 

27. Rada města schválila prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro parkování 
služebních vozidel a vozidel návštěv KHS PK na pp. č. 3403/15 – v ulici Randova před 

provozovnou KHS PK od 01.03.2023 do 28.02.2026.  

 

28. a) Rada města rozhodla v zájmu rozvoje území a vyhovění potřebám občanů o udělení výjimky 

  ze Sazebníku města za ukládání sítí do obecních pozemků a vzoru smlouvy o budoucí 
smlouvě zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívající v úhradě za zřízení věcného 
břemene ve výši dle oceňovací vyhlášky + 20 % bonifikace, s minimální úhradou ve výši 
2 000 Kč bez DPH. 

b) Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města 
Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve 
vlastnictví firmy ČEZ Distribuce, a. s. pro akce: 

1) k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, Podhůrecká, Voříškova - NN“ 

pp. č. 3516/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 33 m zemního vedení NN. 
2) k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, Nádražní, p.č.1493 - NN“ 

pp. č. 1482/1 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 6 m zemního vedení NN. 

3) k. ú. Dehtín – „Dehtín KT, parc.č.79/3 - NN“ 

pp. č. 80/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2,5 m zemního vedení NN. 

4) k. ú. Točník u Klatov –„Točník KT, parc.č.680/2 – NN“ 

pp. č. 715 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 1 m zemního vedení NN. 

5) k. ú. Klatovy – „Klatovy, U Čedíku, parc.č.2142/3 – NN“ 

pp. č. 3228/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 21,2 m zemního vedení NN. 

6) k. ú. Otín u Točníku – „Otín KT, prac. č. 66/44 – NN“ 

pp. č. 75/7, 43/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 50,3 m zemního vedení NN. 

7) k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, č.parc.2165/28 – NN“ 

pp. č. 3587/1, 2448/11 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 74 m zemního vedení 
NN, 1x pilíř. 

8) k. ú. Klatovy – „Klatovy, parc.č.1392/54 - NN“ 

1376/18 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 80 m zemního vedení NN. 
9) k. ú. Klatovy – „Chaloupky KT, parc.č.2601/1 - VN,TS,NN“ 

pp. č. 2601/1, 3621/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 555,9 m zemního vedení 
NN, 8x pilíř. 

10)  k. ú. Otín u Točníku – „Otín, KT, parc.č.147/2 - NN“ 

pp. č. 146/7, 147/10 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 87,5 m zemního vedení 
NN, 3x pilíř. 

11)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, p.č.1392/9 - NN“  
pp. č. 1392/72, 1395/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 66,7 m zemního vedení 
NN. 

12) k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, p.č.963/28 - NN“  
pp. č. 969/24, 4006/4, 4006/5, 4006/3 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 51,7 m 

zemního vedení NN. 
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13)  k. ú. Klatovy – „Klatovy, KT, p.č.1392/43 - NN“ 

pp. č. 1376/19 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 55,5 m zemního vedení NN. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
Bod č. 65/4 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, 
Klatovy – etapa VIII., 1. část". 

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 8.937.747,26 Kč bez 
DPH, 10.814.674,19 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 66/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 

komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 1. část". 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 
22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 7.757.341,00 Kč bez 
DPH, 9.386.382,61 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 67/4 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Finanční podpora výstavby  
a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2023 na akci ,,Metropolitní síť - X. etapa“. 

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Zachování a obnova památkové 

hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2023 na akci 
,,Oprava části budovy muzea“. 

 

3.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Obnova původního řešení 
nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón 2023 na akci ,,2. část 
opravy fasády domu Vídeňská 9/IV“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                     pí Ing. J. Kurcová 

  p. Ing. R. Klemsa 

Bod č. 68/4 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města na akci: „Úprava 
vnitrobloku čp. 468 a 469 nábřeží Kpt. Nálepky“ a rozhodla o uzavření smlouvy s firmou FINAL 

KOM s.r.o., Klatovy za cenu 660.000,00Kč bez DPH, 798.600,00 Kč vč. DPH. 
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2. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
 

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů v platném znění  
a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 235/1 v k. ú. Klatovy v období 
od 01.03.2023 do 31.03.2023, pro účely úpravy vnitrobloku za domy čp. 468 a 469 nábřeží Kpt. 

Nálepky za vhodných klimatických podmínek potřebných k osetí upravovaných ploch. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

Bod č. 69/4 

a) Rada města schválila Dohodu o ukončení smlouvy ORM/18/2022/Ko na akci „Vodovodní 
přivaděč Točník  - Otín“ v předloženém znění. 

b)  Rada města uložila ORM předložit na další zasedání RM návrh na vyhlášení nového zadávacího 
řízení na akci „Vodovodní přivaděč Točník – Otín“. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 70/4 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci 

„Vodovodní přivaděč Točník Otín“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce 

a internetových stránkách. 
 

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 Jana Valečková a Bc. Pavla Hilscher. 

 

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 

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v přepokládaném termínu 03/2023 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 71/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 06.02.2023. 

 

Bod č. 72/4 

Rada města schválila podání žádostí o dotaci z programu „Podpora kultury v PK pro rok 2023“ na 
projekt „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2023“.  

Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
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Bod č. 73/4 

Rada města schválila pořízení 27 ks nádob na odpadní oleje v celkovém nákladu 42.930 Kč bez 
DPH, 51.945,30 Kč vč. DPH. Náklady budou pokryty z rozpočtu Fondu s nakládáním odpadu.  

 Zodpovídá: pí Mgr. R. Chvojková 

Bod č. 74/4 

Rada města doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Klatov, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, 
v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

Bod č.  75/4 

Rada města schválila plán hospodaření Správy nemovitosti Klatovy s.r.o. na rok 2023. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová   

Bod č. 76/4 

Rada města schválila plán oprav hospodářské činnosti bytových a nebytových prostorů na rok 
2023. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 77/4 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 2/23 z 06.02.2023 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4. 1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III  

 na dobu určitou 6 měsíců, 
pod podmínkou uzavření dohody o skončení smlouvy o ubytování na adrese , 

 

 

k bodu 5. 1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 27, na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III s pí  Klatovy, na 

dobu určitou 3 měsíců. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 78/4 

Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory z 08.02.2023 a schválila uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem kanceláře ve 2. patře budovy ve Vídeňské ulici 9/IV, Klatovy na 
dobu neurčitou se společností Insia JK s.r.o., Mánesova 533, 344 01 Domažlice, IČ 05502047 za 

měsíční nájemné ve výši 3.068 Kč. 

 

Bod č. 79/4 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2023. 

 

Bod č. 80/4 

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

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: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 41. 

 

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: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 42. 
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Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p.o., 1/2023 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou  
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem 
Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčené předměty na výstavu „Těžítka pestré krásy“ – poř. č. 43. 

 

Smlouva o výpůjčce PASK č. 5/2023 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a .  

, ,  (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčené předměty na výstavu „Těžítka pestré krásy“ – poř. č. 44. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, KT, Nádražní, p.č. 1493 – NN č. IZ-12-0001483/1/VB – poř. č. 45. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, KT Podhůrecká, Voříškova – NN č. IZ-12-0001480/1/VB – poř.  
č. 46. 

 

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 Václavem Kuchtou a Helenou Černíkovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „ROZ, Klatovy, Plynovod a přípojka, 2 RD, p. Nedvěd, číslo stavby: 

8800102692“ – poř. č. 47.  

 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/PKT/8931/2022 
– PKTM mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel)  

a Česká republika – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupeným 
ředitelkou Ing. Jaroslavou Preslovou (převodce). 

Předmět smlouvy: pozemky p.č. 40/5, 40/19, 265/2, 265/11, 265/14 k.ú. Sobětice u Klatov – poř. 
 č. 48. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Střední školou zemědělskou a potravinářskou, Klatovy, zastoupenou 

ředitelem školy Ing. Vladislavem Smolíkem (pachtýř).  
Předmět dodatku: změna bodu 1.2., 4.1., „smlouvy“. – poř. č. 49. 

 

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

(prodávající) a SJM Ing. Karlem Maršíkem a Ing. Jitkou Maršíkovou (zájemce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 2601/1, 2601/2 k.ú. Klatovy – poř. č. 50. 

 

Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a společností GasNet, 
s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou společností SUPTel – PROJEKT 

s.r.o., zastoupenou Mgr. Michalem Burešem („GN“) 

Předmět smlouvy: stavba „Reko MS Klatovy – Pod Nemocnicí – I.et“ – poř. č. 51. 
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Smlouva o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci č. SML-Z-E-22-151 mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a společností RPA Projekty, 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Janem Ševčíkem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: zajištění povinné přílohy k žádosti o dotaci vč. finančního vypořádání – poř. č. 52.   

 

Bod č. 81/4 

Rada města v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, vydala osvědčení o tom, že dnem 02.02.2023 se  

po rezignaci Miloslavy Šeflové stala zastupitelkou města Mgr. Věra Šlajsová. 
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 82/4 

1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2023 ve složení: 
Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 

Členové: Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Ing. Luboš Nový,  
    Ing. Jiří Pohanka, Ing. Ján Ridzoň, Peter Pošefka. 

2. Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise pro hodnocení žádostí o dotaci 
z programu Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy dne 1. března 
2023. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 83/4 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 28.02.2023. 
 

Bod č. 84/4 

1. Rada města vzala na vědomí rezignaci Ing. Ivana Barocha na funkci člena dozorčí rady 
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. k 31.12.2022, 

2. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. vzala na vědomí 
rezignaci Ing. Stanislava Šlehofra na funkci předsedy dozorčí rady společnosti k 31.01.2023  

a rezignaci Ing. Jaromíra Kalivody na funkci člena představenstva společnosti k 28.02.2023. 

 

Bod č. 85/4 

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  

                                                                           


