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října 

 

 

 

 

 

Bod č. 93/6 

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

Bod č. 94/6 

1. Rada města doporučila ZM schválit směnu obecní pp. č. 1944/14 (124 m2) a části pp. č. 1944/7 
(cca 80 m2) za soukromé pp. č. 1972/44 (110 m2), pp. č. 1972/46 (30 m2) a části pp. č. 1944/16 

(cca 35 m2) v k. ú. Klatovy ve vlastnictví společnosti PRVNÍ CHODSKÁ REAL, s. r. o., 

Jeseniova 2860/44, Praha, bez finančního doplatku. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 3547/14 o výměře 153 

m2, pp. č. 3547/30 o výměře 39 m2 a pp. č. 3547/48 o výměře 1 m2 v k. ú. Klatovy od ČR – 

ÚZSVM, Randova 167, Klatovy do vlastnictví města Klatovy. 
 

3. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 238/3 o výměře 20 m2, 

pp. č. 238/4 o výměře 48 m2 a pp. č. 238/7 o výměře 49 m2 v k. ú. Klatovy od ČR – ÚZSVM, 
Randova 167, Klatovy do vlastnictví města Klatovy. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodloužení 2 leté lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané 
ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 01.09.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a TUANI 

REAL s. r. o., Zlatnická 29/I, p. Klatovy o 8 měsíců. Nedodržení stanoveného termínu bude 
sankcionováno smluvní pokutou dle nových pravidel platných od 01.03.2023. Úkon bude 
zajištěn Dodatkem č. 1 k uzavřené SOBK. 

 

5. Rada města nedoporučila ZM revokovat usnesení ZM ze dne 21.09.2021 a nedoporučila schválit 
prodej části obecního pozemku pp. č. 143/2, zahrady o výměře 396 m2 v k. ú. Točník u Klatov 

, ,  za kupní cenu 

smluvní celkem 279.180,00 Kč vč. DPH (DPH bude účtováno). 

 

6. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej a zamítla pronájem obecních pp. č. 579/4 (568 m2) 

a pp. č. 736/8 (část cca 14 m2) v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 582 m2 firmě Road Project 

s. r. o., Vejprnická 489/99, Plzeň za cenu 2.231,40 Kč/m2 bez DPH (DPH bude účtováno), 
celkem za 1.298.675,00 Kč bez DPH.  

 

7. Rada města rozhodla o pronájmu pozemků pp. č. 8/12, 8/13, 8/14 a 268 vše v k. ú. Újezdec u 

Mochtína o celkové výměře 862 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha - Žižkov za cenu max. 15,00 Kč/m2/rok + inflace, tj. celkem max. 12.930,00 Kč/rok 

+ inflace na dobu neurčitou. 
 

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

„Vodovodní přípojka pro pp. č. 147/23 “ v obecní pp. č. 147/1 a 147/53 v k. ú. Drslavice u 
Tupadel, dle předložené dokumentace s podmínkami HO. 

 

 

USNESENÍ č. 6 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 14. března 2023 
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b)   Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila se 

zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 147/1 v souvislosti s uložením vodovodní 
přípojky do pp. č. 147/1 a 147/53 pro pp. č. 147/23 v k. ú. Drslavice u Tupadel pro .  

, .                                                                 

 

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

stavbu „Klatovy VVN/VN-KT 1107-VN ROI“ v obecních pp. č. 954/20, 968/59, 954/19, 3452/1, 

4002/5, 4002/4, 4000/2, 4000/11, 4218, 4229/2, 4000/1, 6558, 6557, 3999/1, 3999/4, 3998/1, 

3997/1, 3700/13, 403/4, 279/5, 279/7, 4073, 3996/6, 3996/7 a 3996/9 v k. ú. Klatovy dle 

předložené dokumentace. 

 

10. Rada města souhlasila se změnou způsobu provedení výkopových prací z protlaků na překopy na 

obecních pp. č. 3626/1, stp. č. 121/1, pp. č. 97/16, 97/14 a 97/49 v k. ú. Klatovy pro účely 
uložení optického kabelu firmy T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha zast. 

BOHEMIATEL, s. r. o., Libušská 210, Praha dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

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

12-0001493 - Klatovy, KT, Cibulkova st. 2852 - NN“ pro účely uložení kabelu NN v obecní pp. 
č. 1386/7 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami TSMK. 

 

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

„KLATOVY – UL. MASARYKOVA – veřejné osvětlení“ pro účely uložení kabelu NN v 

obecní pp. č. 3952 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami TSMK. 

 

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

„KLATOVY – UL. SUVOROVOVA – veřejné osvětlení“ pro účely uložení kabelu NN v 
obecních pp. č. 3405/108, 3206/154, 3206/115, 3206/114, 3206/116, 3206/126, 3206/127, 

3206/120, 3206/183, 3206/125 a 3206/141 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s 

podmínkami HO a TSMK. 
 

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

„KLATOVY – NASVĚTLENÍ UL. PUŠKINOVA – veřejné osvětlení“ pro účely uložení kabelu 
NN v obecních pp. č. 3222/1, 3221/27, 3704/1, 3221/23, 3221/5, 3221/2, 3221/1, 3216/5, 

3422/56, 3476/4, 546, 3235/2, 3238/38, 3236/5, 3674/2, 3422/57, 3241/4, 3241/5, 3241/6, 

3672/2, 3422/62, 3422/67, 3422/63, 3672/8 a 3422/58 v k. ú. Klatovy dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 95/6 

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 

komunikace a přeložka vodovodu v Klatovech 2023, 2. 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 10.952.114,41 Kč 
bez DPH, 13.252.058,44 Kč vč. DPH. 

                                                                                                       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 96/6 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva na akci „Obnova fasády č. p. 122 – 

Václavská ul., Klatovy I – I. etapa“ formou zveřejnění na profilu 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       

Luděk Černík  

Ing. Jindřiška Kurcová  

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2023 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 97/6 

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 

komunikací v Klatovech 2023, 3. část“ formou zveřejnění na profilu 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. 
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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  

František Kocfelda     

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 04/2023 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení 
veřejné zakázky. 

 Zodpovídá. Pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 98/6 

1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva na akci „ČOV Klatovy – rozšíření 
svozové jímky“ formou zveřejnění na profilu 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    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2023 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 99/6 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu „Podpora revitalizace objektů 
kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023 na akci „Klatovy, fasáda čp. 122/I – část 
Václavská ul.“. 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Dotačního programu vodohospodářské 
infrastruktury 2023 na akci „Klatovy – Čínov, kanalizace 1. část“. 

3. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu „Podpora výstavby cyklostezek, 

cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2023 n 

akci „Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků – Ječná“. 
4. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu „Podpora péče o pomníky, válečné 

hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2023 na akci „Obnova patiny a konzervace 
bronzových pamětních desek“. 

5. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023 na akci „Příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy“ pro JSDHO Klatovy (JPO 3), JSDHO Luby (JPO 3), JSDHO Dehtín (JPO 
5), JSDHO Střeziměř (JPO 5), JSDHO Štěpánovice (JPO 5), JSDHO Tajanov (JPO 5), JSDHO 

Tupadly (JPO 5), a na akci „Příspěvek na pořízení přenosné motorové stříkačky“ pro JSDHO 
Habartice (JPO 5), JSDHO Sobětice (JPO 5), JSDHO Točník (JPO 5). 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
  

Bod č. 100/6 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.03.2023.  

 

 

Bod č. 101/6 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport z 20.02.2023 a přijala 

tyto závěry:  
mimořádné dotace:  
l.  Spolek Klatovanů v Praze - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na činnost 

spolku, 

2.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 20.000 Kč na akci „Okresní soutěž mladých zdravotníků“, 

3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 30.000 Kč na akci „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“,  
4. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 10.000 Kč na činnost spolku,  

5. Tomáš Gőrner – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč na nákup pohárů pro 
vítěze celoroční soutěže běhů mimo dráhu okresu Klatovy 2022,  

6. Svaz zdravotně postižených – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na 
návštěvu divadla,  

7. TRIATLON KLUB KLATOVY – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000 Kč na  
technické zabezpečení a startovní oblouk při akci „Husínský kros“, 

8. Junák-český skaut, středisko Královák Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
48.000 Kč na letenky pro 4 děti na celosvětové setkání skautů v Korei, 

9. Svaz zdravotně postižených Šumava – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50.000 Kč 
na kulturní a vzdělávací akce a na rekondiční pobyty,  

10. Územní sdružení Čs. Zahrádkářského svazu Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 10.000 Kč na pořádání soutěže „Mladý zahrádkář“, „Floristická soutěž“, „Naše zahrádka“, 
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11. Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy – místní skupina zaměřující se na přípravu 

mládeže v záchranářském sportu – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč na 

vybavení místní skupiny, 

12. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 35.000 Kč na organizační zajištění akce pořádané k založení SDH, 

13. Klub Křišťál z.s. – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 18.000 Kč na činnost klubu, 

14. SYNAGOGA Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na 

skládačku/leták „Klatovy židovské. 

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

          Zodpovídá: pí J. Zedlová 

 

Bod č. 102/6 

Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území 
města Klatovy pro rok 2023“ dle předloženého návrhu komise. 
                                                                                        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 103/6 

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o klatovské pouti v roce 2023 a uložila hospodářskému 
odboru zajistit její organizaci v termínu od 07.07.2023 do 09.07.2023. 

2. Rada města schválila znění Dohody o užívání veřejného prostranství a spolupráci při pořádání 
klatovské pouti mezi městem Klatovy a  s tím, že úhrada za užívání 
prostranství bude ve výši 114.695 Kč. 

3. Rada města schválila text poptávkového řízení k zajištění občerstvení. 
Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 104/6 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 
školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách pro školní rok 2023/2024. 

                                                                                                 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 105/6 
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, čerpání fondu investic ve výši  
177 204,50 Kč za zpracování projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská Klatovy“. 
 Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 106/6 
1. Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a středisku výchovné 

péče Plzeň, odloučené pracoviště Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2023 ve výši 5.000 Kč na 
aktivity zážitkové pedagogiky, z kapitoly 8 odboru SVZ a schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

2. Rada města schválila poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov sv. 

Josefa, Žireč 1, pro rok 2023 ve výši 5.000 Kč na zajištění sociálních služeb a rehabilitace, z 

kapitoly 8 odboru SVZ a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

3. Rada města neschválila poskytnutí dotace organizaci Alka o.p.s, Podbrdská 269, Příbram. 

        Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 107/6 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 zapojení  
a následnou realizaci projektu OP JAK, č. výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

         Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 
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Bod č. 108/6 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 3/23 ze 06.03.2023 a přijala tyto závěry:  

k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 1+3 s příslušenstvím na adrese Klatovy,  

Rozvoj 97/V, s , , , na dobu 

určitou 1 rok,     

k bodu 4. 2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na adrese Klatovy, Masarykova 392/III 

s . , na dobu 

  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
60.000 Kč,  

k bodu 5. 1. vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 12, 3+kk s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy, Plánická 795/IV, na nabyvatele , 

schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, 3+kk s příslušenstvím, Klatovy, 
Plánická 795/IV, s , ,  s 

platností od 1. 3. 2023 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění 
podmínek nájemní smlouvy,  

k bodu 6. 1.  neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Klatovy, Divadelní 148/I  
s  na dobu určitou 3 měsíců. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 109/6 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 2/2023 z 01.03.2023 a přijala 
tyto závěry: 

k bodu 4.  schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem lávky v ulici Nábř. kpt. Nálepky, 
Klatovy III, na dobu neurčitou se společností TO NEJ s.r.o., Krejčího nábřeží 751, 
33901 Klatovy, IČ 03261760 za měsíční nájemné ve výši 2 073 Kč 
s podmínkou, že úpravy objektu pro celoroční provoz (napojení vody a odpadu v 
nezámrzné variantě) zaplatí společnost TO NEJ s.r.o. a proinvestovaná částka bude 
započtena proti nájemnému do doby umoření, v případě skončení nájmu dříve než 
bude umořeno se nebudou úpravy objektu vyrovnávat,  

 

k bodu 5. schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 1. NP 

v objektu č.p. 174/I, Plánická ulice, Klatovy, na dobu neurčitou s Diakonií Západ, 

Prokopova 25, Plzeň, IČ 45331154 za měsíční nájemné ve výši 804 Kč, 

 

k bodu 6. schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru ve 2. NP 

v objektu č.p. 63/I, nám. Míru, Klatovy, na dobu neurčitou s  
, , , za měsíční nájemné ve výši 2 917 Kč, 

 

k bodu 7. neschválila snížení nájemného pro nájemce  a Pekárny a 
cukrárny Klatovy a. s. v objektu 122/I v Pražské ulici o 50% na období 01.04.2023 – 

31.12.2023. 

  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 110/6 

a) Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, přijetí 
účelově neurčeného daru ve výši 10 tisíc Kč. 

b)  Rada města schválila Městské knihově Klatovy, příspěvkové organizaci, použití 
rezervního fondu na úhradu nákladů souvisejících s aktivitami se začínajícími čtenáři 
v částce 10 000 Kč. 

         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 111/6 

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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel)  

a společností INSIA JK s.r.o., Domažlice (nájemce). 

Předmět smlouvy: nebytový prostor Vídeňská čp. 9, Klatovy – poř. č. 56. 

 

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

s.r.o., zastoupenou vedoucím odštěpného závodu Mgr. Janem Vrátným (původce odpadu). 

Předmět smlouvy: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 57. 

 

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. 58.  

 

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

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Tělocvičnou jednotou 

Sokol Klatovy, zastoupenou starostkou Ivetou Lízancovou (původce odpadu). 

Předmět smlouvy: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 59.  

 

Dodatek k Dohodě o supervizi pracovního týmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SOMEPO, s.r.o., zastoupenou Mgr. 

Květuší Slukovou, Ph.D. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. IV odst. 2 „Dohody“ – poř. č. 60. 

 

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

(propachtovatel) a společností Statek Sobětice, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem 
Markem (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemky k.ú. Sobětice, k.ú. Křištín, k.ú. Střeziměř, k.ú. Štěpánovice u Klatov  

a k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 61. 

 

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

(půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 

Předmět smlouvy: pp. č. 126/1, 128/1 k. ú. Kosmáčov, 540/37, 540/38 k. ú. Luby – poř. č. 62.  

 

Smlouva o vystoupení kapely THE PEOPLE mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a společností THE PEOPLE music s.r.o., zastoupenou 

jednatelem MgA. Tomášem Kašníkem (učinkující). 
Předmět smlouvy: vánoční koncert – poř. č. 63. 
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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. 64. 

 

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

s.r.o. Praha, zastoupenou Vladimírem Halmazňou (původce odpadu). 

Předmět smlouvy: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 65. 

 

Smlouva č. 017/23 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 

Boleslav (zprostředkovatel). 

Předmět smlouvy:  akce „Bubbleshow Matěje Kodeše“ – poř. č. 66. 

 

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, č. parc. 2165/28 – NN č. IV-12-0020177/1/VB – poř. č. 67. 

 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou  spol. Senergos, a.s. Ostopovice (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce ČEZd_SoBS VB 3357/IV-12-0020042/Točník KT, parc. č. 680/2 – NN – 

poř. č. 68. 

 

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 ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou společností SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, zastoupenou 
Eliškou Pojarovou, DiS. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce Klastovy, KT, p. č. 963/28 – NN  - poř. č. 69. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., zastoupenou Natašou Zubzandovou 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Chaloupky KT, parc. č. 2601/1 – VN, TS, NN – poř. č. 70. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem Jaroslavem Boříkem 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, KT, p. č. 1392/43 – NN č. IV-12-0021009/SoBS VB/1 – poř. č. 71. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem Jaroslavem Boříkem 

(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, parc. č. 1392/54 – NN č. IV-12-0019731/SoBS VB/1 – poř. č. 72. 
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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 ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou firmou BOŘÍK B + B elektro s.r.o., zastoupenou jednatelem Jaroslavem Boříkem 
(budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Otín, KT, parc. č. 147/2 – NN č. IV-12-0017309/SoBS VB/1 – poř. č. 73. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem 
Toušem (budoucí oprávněná). 

Předmět smlouvy: akce Klatovy, KT, p. č. 1392/9 – NN č. IV-12-0020626/01/VB – poř. č. 74. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem 
Toušem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Klatovy, U Čedíku, parc. č. 2142/3 – NN č. IV-12-0019882/01/VB – poř.  
č. 75. 

 

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 ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupenou společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupenou jednatelem Bedřichem 
Toušem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce Dehtín KT, parc. č. 79/3 – NN č. IV-12-0019021/01/VB – poř. č. 76. 

 

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

Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Embedded 

Freedom s.r.o. Klatovy, zastoupenou Ing. Václavem Turjanicou (původce odpadu). 

Předmět smlouvy: využití systému komunálního odpadu – poř. č. 77. 

 

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. 78. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a společností IMPORTO Estate s.r.o. Klatovy, 

zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Boušou (budoucí dárce). 
Předměr smlouvy: pp. č. 2203/16, 2215, 2203/13 k.ú. Klatovy  - poř. č. 79. 
 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a . , ,  

Plzeň (vykonavatel). 

Předmět dodatku: prodloužení účinnosti smlouvy – poř. č. 80. 
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Bod č. 112/6 

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  

                                                                           


