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USNESENÍ č. 8 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. dubna 2017 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Bod č. 138/8 

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

Bod č. 139/8 
Rada města jako valná hromada společnosti Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o., projednala:  
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016,  
2/ účetní závěrku za rok 2016,  
3/ zprávu nezávislého auditora  
4/ zápis z jednání dozorčí rady  
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.  
Rada města schválila SNK, s. r. o., navržené změny mandátní smlouvy a uložila právničce 
města připravit ke smlouvě dodatek. 
       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
Bod č. 140/8 
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s. r. o., projednala: 
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016, 
2/ účetní závěrku za rok 2016,  
3/ zprávu nezávislého auditora 
4/ finanční plán hospodaření společnosti pro rok 2017 
5/ zápis z jednání dozorčí rady  
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.  
 
Bod č. 141/8 
Rada města projednala společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.:   
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016,  
2/ účetní závěrku za rok 2016,  
3/ zprávu nezávislého auditora  
4/ zápis z jednání dozorčí rady  
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.  
 
Bod č. 142/8 
1/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 2601/1  
 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca  
 640.000,00 Kč + DPH XXXXXX, Měčín. 
 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 437/1  
 a 450/1 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov za cenu obvyklou  
 260,00 Kč/m2, celkem cca 4.680,00 Kč manželům XXXXXX, Štěpánovice, Klatovy. 

V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
s realizací kupní smlouvy po vybudování a geodetickém zaměření opěrné zdi. 
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3/ a/  Rada města rozhodla o ukončení pronájmu částí pp. č. 3409/9 a 6575 v k. ú. Klatovy 
 se společností MUREX Plzeň, a. s., Lochotínská 1108/18, 301 00  Plzeň k 
 29.01.2017. 

 b/ Rada města rozhodla o  pronájmu částí pp. č. 3409/9 a 6575 v k. ú. Klatovy  
  o výměře cca 13 m2 na dobu neurčitou za cenu 4.225,16 Kč/rok + DPH v platné výši 

 + inflace panu XXXXX, Nerudova, 301 00 Plzeň. 
 
4/ a/ Rada města rozhodla o ukončení pronájmu části pp. č. 1232/2 v k. ú. Klatovy 

 s p. XXXXX, Městiště, 340 22  Nýrsko ke dni 28.02.2017. 
 
b/ Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 1232/2 v k. ú. Klatovy na dobu 
 neurčitou za cenu 1.400,00 Kč/rok + inflace XXXXXX, Prusíkova, 339 01  Klatovy.
  

 
5/ Rada města nesouhlasila s realizací akce: „Otín – čp. 51 – plynofikace objektu“  
 v obecním pozemku pp. č. 146/7. 
 
6/ Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, TS Sokolovna-TS Sodovkárna – 

kabel VN“ v obecních pozemcích pp. č. 279/5, 3430/1, 3430/3, 3430/4, 3430/8, 3430/9, 
395/6, 395/1, 422/1, 279/13, 395/5 v k. ú. Klatovy dle předložené situace, rozhodla o 
udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění a 
souhlasila se zásahem do tzv. chráněných komunikací v ulicích Aretinova a Vrbova s 
podmínkami hospodářského odboru z 21.03.2017 a s tím, že kabel uložený pod 
asfaltový povrch bude proveden protlakem. 

 
7/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

 na stavbu: „Reko MS Klatovy – Havlíčkova + 2“ na obecních pozemcích pp. č. 
 455/1, 455/4, 3422/78, 3409/29, 451/1, 898/10, 898/42, 898/56, 898/3, 454/11  

  v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, rozhodla o udělení výjimky z Pravidel 
 pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění a souhlasila se zásahem do tzv. 
 chráněných komunikací na pp. č. 455/4, 3409/29, 898/42 a 898/56 v k. ú. Klatovy 
 (chodník v Tyršově ulici a cyklotrasa na Krejčího nábřeží) a s ponecháním 
 nefunkčního plynovodu na pp. č. 898/3 a 898/56 v k. ú. Klatovy (křižovatka ulic B. 
 Němcové a Havlíčkova), s podmínkami hospodářského odboru ze dne 21.03.2017 a 
 s podmínkou jeho zaměření jako „nefunkční síť“. 

  
 b/ Rada města rozhodla o výkupu nefunkčního plynovodního potrubí v obecních 

 pozemcích pp. č. 455/1 a 451/1 v k. ú. Klatovy (ul. Havlíčkova a Na Bělidle) od 
 společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem do majetku města za kupní 
 cenu 100,00 Kč + DPH v platné výši vč. geodetického zaměření nefunkčního 
 plynovodu. 

 
8/ Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

na stavbu: „Vodovodní přípojka pro RD, Krejčího 948, Klatovy“ v obecních 
pozemcích pp. č. 442/16 a 3426/11 v k. ú. Klatovy. 

 
9/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (služebnosti) ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích pp.  
 č. 2448/5, 3405/11 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup  
 k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plastové chráničky pro instalaci 
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optických (metalických) kabelů pro akci „Klatovy, AIRWEB, K Letišti“ v rozsahu cca  
 
 
 25 bm plastové chráničky za jednorázovou úhradu, určenou při uzavírání vlastní 

smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši (v současné době za cca 5.000,00 Kč + DPH v platné výši). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
Bod č. 143/8 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017 – 3. část“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy: Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem  a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 
6.496.037,55 Kč bez DPH, 7.860.205,44 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 144/8 
Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2017 akce: 
1/ Tupadly – chodník u silnice III/18515 v ceně 3,8 mil. Kč vč. DPH, 
2/ Klatovy – Úzká ulice v ceně 8,8 mil. Kč vč. DPH. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
Bod č. 145/8 
1/ Rada města vzala na vědomí informace o možném využití objektu bývalé vojenské 

ubytovny čp. 363/IV v Klatovech. 
 
2/ Rada města rozhodla o využití objektu čp. 363/IV, Klatovy tak, že v objektu vzniknou 
 podporované (pečovatelské) byty a uložila místostarostům města a ORM zajistit 

vyhotovení projektové dokumentace pro daný účel.  
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                p. Ing. M. Kříž 
                pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 146/8 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Výměna střešního pláště 
čp. 138/I., Krameriova ul., Klatovy“. 

  
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka dodavatele – ALFASTAV, spol. s r. o., 
Sobětice 46, 339 01 Klatovy, IČ18236651. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybraným 

dodavatelem Smlouvu o dílo za cenu 657.700,00 Kč bez DPH, 795.817,00 Kč vč. 
DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 147/8 
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava 
rekreačního lesa – I. etapa“.   
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 148/8 
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na realizaci části projektu „Rekonstrukce 
lesní cesty – Hůrka“ v rozsahu od vodojemu k objektu sv. Anny a uložila ORM zajistit 
podání žádosti o dotaci v termínu do 24.04.2017. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 149/8 
a/ Rada města souhlasila s vybudováním 1. etapy pergoly pro seniory. 
b/ Rada města rozhodla o spolufinancování stavby pergoly ze strany SNK, s. r. o., ve výši 

216 tis. Kč vč. DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová,  
                 pí Bc. A. Kleinerová 
                pí Ing. J. Adámková 
Bod č.  150/8 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport 
z 20.03.2017 a přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace 
a/ ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, žádost o dotaci na částečnou úhradu lyžařského kurzu  – 

schválila poskytnutí dotace ve výši 22 200 Kč,  
b/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Klatovy, žádost o dotaci na 

částečnou úhradu setkání zasloužilých hasičů – schválila poskytnutí dotace ve výši 
3.000 Kč, 

c/ Podej nám ruku, z. s., žádost o dotaci na částečnou úhradu nájmu a energií – schválila 
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč, 

d/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižním, pobočný spolek Klatovy, žádost o 
dotaci na zajištění akcí na r. 2017 – doplnit soupis členů včetně bydliště, 

e/ DDM Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů neregistrovaných plavců – 
neschválila poskytnutí dotace,  

f/ BMX+minibugy klub Klatovy, z. s., žádost o dotaci na pořádání závodů – doplnit 
rozpis nákladů, 

g/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů - schválila poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč, 

h/ Šumavský spolek neslyšících v Klatovech, žádost o dotaci na provoz a nájemné -  
schválila poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč, 

i/ MěKS Klatovy, žádost o dotaci na pořádání soutěže v mažoretkovém sportu – 
neschválila poskytnutí dotace, 

j/ SDH Točník, žádost o dotaci na zajištění oslav 110. výročí založení sboru - schválila 
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč, 

k/ TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků Šachklubu - schválila 
poskytnutí dotace ve výši 12.500 Kč, 

l/ TJ Sokol Klatovy, žádost o dotaci na úhradu části nákladů na energie na letním 
šachovém festivalu „O pohár města Klatov 2017“ – prověřit náklady na akci  

m/ Tomáš Popelík, žádost o dotaci na reprezentaci města při účasti v seriálu Mistrovství 
ČR v Rallye historických automobilů – schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč, 

n/ Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy, žádost o dotaci na náklady při pietních 
aktech, schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč,  
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o/ Matejčík Pavel – Atletika Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodu - Klatovská 
desítka 4. ročník – schválila poskytnutí dotace 3.000 Kč, 

p/ Nadace na transplantace kostní dřeně, žádost o dotaci na vyšetření vzorků krve 
potencionálních dárců – prověřit mechanismus placení, 

 
r/ Klub přátel Klatovska, z. s., žádost o dotaci na částečné nájemné, opravy a zajištění 

akcí pro veřejnost na Hůrce – schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč, 
s/ Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, žádost o dotaci na 

částečnou úhradu lyžařského kurzu – schválila poskytnutí dotace ve výši 12.100 Kč, 
t/ Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194, žádost o dotaci na částečnou úhradu 

lyžařského kurzu – schválila poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč, 
u/ SK volejbal, z. s., žádost o dotaci na cestovní náklady v nejvyšší pohárové soutěži – 

schválila poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč, 
v/ Sbor dobrovolných hasičů Střeziměř, žádost o dotaci na oslavu 90 let SDH Střeziměř – 

schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč, 
w/ Česká asociace stolního tenisu, z.s. Praha, žádost o dotaci na nájemné sportovní haly  
 u příležitosti mezistátního utkání kvalifikace o postup na ME družstev – schválila 

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 151/8  
Rada města projednala zápis č. 3/17 z jednání bytové komise z 22.03.2017 a přijala  tyto 
závěry: 
k bodu 1. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Gorkého 

s XXXXXX na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1. 2.  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,  
  Niederleho, s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1. 3.    vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

- XXXX - Klatovy, Jiráskova  
- XXXXX - Klatovy, Jiráskova  

k bodu 2.1.  schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek 
  v ubytovně Klatovy, Zahradní, na dobu určitou 1 rok:   

 -   ubyt. jednotka č. 33 – XXXXX, 
 -     ubyt. jednotka č. 17 – XXXXX, 

k bodu 2. 2.  vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s pí XXXXX na ubytovně 
Klatovy, Zahradní, ubyt. jednotka č. 8, 

k bodu 2. 3.  schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32 na 
adrese Klatovy, Zahradní, s p. XXXX a p. XXXX na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 3. schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 19, 
Zahradní, Klatovy, s pí XXXXX a p. XXXXXX, trvale bytem Jateční, 
Klatovy, na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 4. 1.   schválila podnájem bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická, pro  
 p. XXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018, 
k bodu 4. 2.  schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro  
 XXXXX, XXXXXX, XXXXX a XXXXX na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 

31. 12. 2017, 
k bodu 4. 3.  schválila podnájem bytu č. 17 na adrese Klatovy, Plánická pro  
 p. XXXXXX a pí XXXXXX na dobu určitou od 1. 5. 2017 do  
 30. 4. 2018, 
k bodu 5. 1. souhlasila s přistoupením pí XXXXXX ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 na 
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adrese Klatovy, Masarykova uzavřené s pí XXXXX, 
k bodu 6. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 na adrese Klatovy, U Pošty 

s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce, 
 
 
k bodu 6. 2.  neschválila ubytování p. XXXXX v ubytovací jednotce č. 15 na adrese 

Klatovy, Zahradní.  
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 152/8 

 Rada města vzala na vědomí zápis ze zasedání komise Zdravého města a místní Agendy 21, 
 konané 15.03.2017. 
 

Bod č. 153/8 
1/ a/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí darů pro:   
       Domov pro seniory Klatovy: 

-  věcný investiční dar - mycí a dezinfekční automat na sanitární nádoby v hodnotě 
180 013,49 Kč       

 dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,  
 IČ 47675934, 
- věcný investiční dar - stavěcí mobilní elektrický zvedák včetně příslušenství 
  (2x stavěcí závěs) pro přesun klientů v hodnotě 90.120 Kč,      
 dárce: Lékárna Na Pražské, Čs. Legií 125, 339 01 Klatovy, IČ 48353019 
- věcný investiční dar - elektrický kotel do kuchyně (objem 80 litrů) v hodnotě 

 185.130 Kč,       
     dárce: Kimberly-Clark, s. r. o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 63468816 
- finanční dar v hodnotě 20.000 Kč na kulturní a společenské akce klientů, 
    dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,  
 IČ 47675934, 
- finanční dar v hodnotě 9.880 Kč na kulturní a společenské akce klientů 
    dárce: Lékárna Na Pražské, Čs. Legií 125, 339 01 Klatovy, IČ 48353019, 
- finanční dar v hodnotě 2.751 Kč na kulturní a společenské akce klientů, 
    dárce: Dana Rubášová, Strážov 278, 340 21 Janovice nad Úhlavou. 
Domov pro seniory Újezdec: 
- finanční dar v hodnotě 9.700 Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro 

seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec, 
     dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČ 26797283. 
 

 b/ Rada města souhlasila v případě finančních darů s čerpáním rezervního fondu 
 MěÚSS Klatovy dle darovacích smluv. 

         
2/ Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS 

Klatovy, na: 
- nákup mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby pro DpS Újezdec ve 

výši max. 190.000 Kč, 
- nákup pračky na 14 kg prádla pro DpS Újezdec ve výši max. 250.000 Kč, 
- nákup přístroje na dekontaminaci plen pro DpS Klatovy ve výši max. 300.000 Kč,  
- nákup myčky bílého nádobí pro DpS Klatovy ve výši max. 250.000 Kč. 

         
3/ a/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy zvýšení objemu prostředků na platy pro rok 

 2017 na částku 40.518 tis. Kč. 
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 b/ RM schválila MěÚSS Klatovy změnu rozpočtu pro rok 2017 dle předloženého 
 plánu. 

        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
  
 Bod č. 154/8 
 Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ 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, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajimatel) a XXXXX, Za Beránkem, Klatovy II (nájemce). 
Předmět nájmu: pronájem nebytového prostoru Václavská, Klatovy I – poř. č. 406. 
 
Dohoda o využití objektu k výcviku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a ČR – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského 
kraje, zastoupeným ředitelem plk. Mgr. Pavlem Krákorou (uživatel). 
Předmět smlouvy: využívání objektu čp. 58, Vančurova ul. – poř. č. 407.  
 
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a. s., zastoupena 
předsedou představenstva Miroslavem Sochorem (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: zprostředkování burzovních obchodů s elektřinou a plynem – poř. č. 408. 
 
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel) a Městskou knihovnou Klatovy, Lesy města 
Klatov, s.r.o., Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, Mateřskou školou Klatovy, 
Studentská 601/IV, Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s. r. o., Správou nemovitostí 
Klatovy, s. r. o., Technickými službami města Klatov, Městským kulturním střediskem 
Klatovy, Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126, Masarykovou základní školou 
Klatovy, Základní školou Klatovy, Tolstého ul. 765, Základní školou Klatovy, Plánická ul. 
194 (podřazení odběratelé).  
Předmět smlouvy: dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách – poř. č. 409.  
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Miroslavou Paškovou, bytem Milánská 460, Praha 15 (dárce).  
Předmět smlouvy: peněžitý dar na provoz radaru ve Štěpánovicích – poř. č. 410. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(klient) a Petrem Kourou, DiS., Smědčice 123 (koordinátor). 
Předmět smlouvy: zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – poř.  
č. 411. 
 
Dodatek č. 11 k licenční smlouvě 1775/2008 na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s. r. o. Praha 5 (poskytovatel). 
Změna : čl. II..smlouvy – poř. č. 412. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o., zastoupené GridServices, s. r. o. 
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Brno, zastoupenou Marií Rysovou, vedoucí realizace staveb – Čechy západ a Ing. Janem 
Bartekem, technikem majetkoprávní podpory (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Tyršova, číslo staby: 7700071980“ – poř.  
č. 413. 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s. r. o. zastoupené GridServices, s. r. o., 
Brno, zastoupenou Marií Rysovou, vedoucí realizace staveb – Čechy západ a Ing. Janem 
Bartekem, technikem majetkoprávní podpory (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce “REKO MS Klatovy – Wolkerova, číslo stavby: 7700071953“ – 
poř. č. 414. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s. r. o. Plzeň, zastoupena  
Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti a Ing. arch. Vojtěchem Liškou, 
vedoucím zakázky (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: autorský dozor – poř. č. 415. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB spol. s r. o., 
Praha 2, zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, K Letišti – optický kabel“ – poř. č. 416. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inžešnýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB spol. s r. o., 
Praha 2, zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Airweb, Jiráskova – optický kabel“ – poř. č. 417. 
 
Smlouva o výpůjčce č. PASK 2/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Lamačova 633, Praha 
(půjčitel). 
Předmět smlouvy: přenechání nezuživatelných předmětů na výstavbu „Barokní dvojstěnky“ 
– poř. č. 418. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Českým Realem, a. s. Praha 4, zastoupená 
členem představenstva Eduardem Korandou (pachtýř). 
Změna: čl. III, bod 3. 7., 4. 1. smlouvy – poř. č. 419. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlynaříkem, Ke 
Spravedlnosti 717, Klatovy (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 420. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze  dne 05.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – 
Činov, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 421. 
 
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze  dne 25.04.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – 
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Činov, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 422. 
 
 
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze  dne 03.12.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Hanou Mlynaříkovou, Ke 
Spravedlnosti 717, Klatovy (pachtýř). 
Změna:  bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 423. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze  dne 02.06.2009 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Josefem Fleissigem, 
Kvasetice 45 (nájemce). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 424. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 02.06.2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Statkem Beňovy s. r. o. 
Klatovy, zastoupená jednatelem Luborem Aškou (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 425. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 27.09.2012 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Vladimírou 
Valešovou, Markem Valešem, Věckovice 8, Klatovy (nájemce). 
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 426. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 13.01.2011 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Měcholupskou 
zemědělskou, a. s., Předslav, Klatovy, zastoupená předsedou představenstva Ing. Zdeňkem 
Vlasákem a členem představenstva Ing. Jiřím Rubášem (nájemce). 
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 427. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 02.04.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Zemědělským družstvem 
Koryta, Klatovy, zastoupené prokuristou Ing. Andrejem Sabolem (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 428. 
 
Dodatek č. l k pachtovní smlouvě ze dne 26.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Rolnickým družstvem Úhlava 
Dolany, zastoupené předsedou Ing. Václavem Zemanem (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. smlouvy – poř. č. 429. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 29.05.2013 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a HAXA s.r.o. 
Klatovy, zastoupená jednatelem Ing. Milanem Haladou (nájemce). 
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 430. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 02.01.2013 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Janou Dolejší, 
Věckovice č. 17, Klatovy (nájemce). 
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Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 431. 
 
 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 09.12.2011 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Petrem Maršálkem, 
Kvaslice 10, Klatovy (nájemce). 
Změna: bod 3. 1. smlouvy – poř. č. 432. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku  ze  dne 07.08.2008 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Alenou Streerovou, 
Drslavice 25, Klatovy (nájemce). 
Změna: bod 3. 1.  smlouvy – poř. č. 433. 
 
Smlouva o výpůjčce č. B 836/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
zastoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou (půjčitel). 
Předmět smlouvy: bezplatné zapůjčení předmětů – poř. č. 434. 
 
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a INVEST TEL, s. r. o. zastoupená Miroslavem Hanzlíkem. 
Předmět smlouvy: výměna optických vláken – poř. č. 435. 
 
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 25.05.2016 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Ondřejem Havlem, Sobětice 
73, Klatovy (pachtýř). 
Změna: bod 4. 1. čl. IV. smlouvy – poř. č. 436. 
 
Bod č. 155/8 

 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise z 20.03.2017. 
 
 Bod č. 156/8 
 Rada města schválila Tiskárně SPRINT, Bůžkova 13, Horka nad Moravou užití znaku 

města Klatov na pohlednice Plzeňského kraje. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
 Bod č. 157/8 
 Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 
 
   
      Mgr. Rudolf Salvetr 
      starosta města 
 
  
Ing. Václav Chroust        Ing. Martin Kříž 
    místostarosta          místostarosta                                     
                                            
 


