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Bod č. 86/5 

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve 

Smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 06.08.2020 o 12 měsíců pro kupujícího ALKAL BATERIE 

spol. s r. o., Železniční 2662/15, p. Plzeň. Nedodržení stanoveného termínu bude sankcionováno 

smluvní pokutou 500 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené SOBK. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

Bod č. 87/5 

1.  Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze 6. Výzvy Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 v rámci působnosti MAS Pošumaví na projekt „Pódium v letním 
kině Klatovy“. 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje  

venkova ČR ve znění předloženého Návrhu a doložit ji poskytovateli dotace ve stanoveném 
termínu. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 88/5 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2023. 

2. Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí mimořádné dotace přesahující 
v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2023, a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí HC Klatovy z.s. ve výši 750.000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová 

 

Bod č. 89/5 

1. Rada města schválila rozpočty (plány hospodaření) příspěvkových organizací města pro rok 

2023. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města pro 

rok 2023.  

2.  Rada města schválila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 

2023, a to:  

a) objem prostředků na platy pro rok 2023,  

b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2023.  
3.  Rada města schválila střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města pro roky 

2023–2025.  

 Zodpovídá: pí Ing. I. Vyhnalová  

 

Bod č. 90/5 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise RM a finančního výboru 
ZM z 20.02.20023. 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 27. února 2023 
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Bod č. 91/5 

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 bezúplatném převodu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Státním pozemkovým úřadem Praha, 

zastoupeným ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro PK Ing. Jiřím Papežem (převádějící). 
Předmět smlouvy: p. č. 77/41 a p.č. 445 v k.ú. Sobětice u Klatov – poř. č. 53. 

 

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

Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a , ,  (povinný nebo 
subjekt údajů) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., 

zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Středotlaký plynovod Klatovy, supermarket Prima /Albert/“ – poř. č. 54. 

 

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Státním zemědělským intervenčním 
fondem Praha, zastoupeným ředitelkou RO SZIF Ing. Drahoslavou Brabcovou (poskytovatel 

dotace). 

Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na „Pódium v letním kině Klatovy“ – poř. č. 55. 

 

 

Bod č. 92/5 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

    místostarosta      místostarosta                        místostarosta  

                                                                           


