USNESENÍ č. 6
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. dubna 2019

6109ala

Bod č. 141/6
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 142/6
1. Rada města doporučila ZM odmítnout námitku p. Jaroslava Reháka a schválit prodej obecního
pozemku při ponechání pruhu při komunikaci o šíři 1 m, část pp. č. 1927/14 o výměře cca
557 m2
,
, p. Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2 tj. celkem cca
178.240,00 Kč bez DPH a část pp. č. 1927/14 o výměře cca 1 368 m2 do spoluvlastnictví
,
, p. Klatovy a
,
, p. Klatovy za
2
cenu 320,00 Kč/m tj. celkem cca 437.760,00 Kč bez DPH.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3063/1 o výměře cca 60 m2
v k. ú. Klatovy majitelce sousední zahrady
,
, Klatovy II., za cenu
smluvní (administrativní) 670,00 Kč/m2, tj. celkem cca 40.200,00 Kč bez DPH.

3.

Rada města uložila ORM jednat s Českým Realem a. s., U Lužického semináře 97/18, Praha
o rozšíření stávajícího zatravňovacího pruhu (16 m) o výměru pozemku (cest) ve vlastnictví
města v lokalitě nad řadovkami v Lubech.

4.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu:
„Klatovy, Pod Hůrkou, parc. 1392/60 – NN“ v obecních pp. č. 1376/18, 3516/6 v k. ú. Klatovy
dle předložené dokumentace, tj. ve vzdálenosti max. 30 cm od oplocení zahrad v zeleni
a s podmínkami HO.

5.

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. v pozemcích pp. č. 15/6, 15/3, 15/8, 15/4,
37/4, 37/3, 758, 756, 2338, 707/45, 707/20, 708/2, 708/18, 707/44, 706/3, 707/21, 708/19,
708/20 v k. ú. Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z
důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a umístění 1 ks přípojkové skříně
a 1 ks rozpojovací skříně pro akci „Točník, KT, parc. č. 15/7 – kNN – změna č. 1“ v rozsahu cca
445 bm zemního vedení NN a umístění 1 ks přípojkové skříně a 1 ks rozpojovací skříně za
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) dle aktuálně platného ceníku bez DPH (dle současně platného ceníku za cca
90.000,00 Kč bez DPH).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 143/6
RM doporučila ZM schválit prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej
pozemku v průmyslové zóně Chaloupky v Klatovech, uzavřené 22.11.2016 mezi městem Klatovy
a společností Accolade CZ XXII. s. r. o., člen koncernu, prodloužené Dodatkem č. 1 o 6 měsíců,
o dalších 6 měsíců, tj. do 22.11.2019.
Úkon bude zajištěn dodatkem č. 2 k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 144/6
1. Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení POHL cz, a.s., odštěpný
závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ: 25606468, odstoupením ze zadávacího řízení
dle § 47, odst. 4 ZZVZ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016
Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovod a kanalizace – Dehtín“.
2.

Rada města vzala na vědomí zánik účasti účastníka zadávacího řízení COLAS CZ, a.s., Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, odstoupením ze zadávacího řízení dle § 47, odst. 4
ZZVZ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené
podlimitní řízení na akci „Vodovod a kanalizace – Dehtín“.

3.

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vodovod
a kanalizace – Dehtín“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 3. ekonomicky
nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Společnost Dehtín –
VAK - ŠVAK, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869 (zastoupená firmou
VAK SERVIS s.r.o.).

4.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 22.494.625,43 Kč
bez DPH, 27.218.496,77 Kč vč. DPH.

5.

Smlouva s vybraným dodavatelem bude předložena RM v seznamu smluv poté, co vybraný
dodavatel doloží všechny potřebné doklady před podpisem smlouvy.

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 145/6
1. Rada města rozhodla o zahájení koncesního řízení k nadlimitní veřejné zakázce – koncesi na
služby postupem podle části osmé zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ) s názvem „Provozování
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“ (Postup pro zadávání koncesí).
Oznámení o zahájení koncesního řízení bude odesláno k uveřejnění dle § 212 ZZVZ ve
Věstníku VZ a TEDu, Veřejná zakázka vč. Kvalifikační dokumentace bude uveřejněna na
profilu zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách města Klatovy.
2.

Rada města schválila text Kvalifikační dokumentace dle přílohy.

3.

Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření žádostí o účast a zpřístupnění jejich
obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast. Těmito osobami jsou Bc. Pavla Hilscher a Jana Valečková ml.

4.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Aleš Buriánek
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
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Mgr. Radka Šustrová
VRV a.s. – Ing. Eva Frýbová
VRV a.s. – Ing. Lukáš Drbola
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání.
5.

Rada města uložila ORM a právničce předložit RM v 07/2019 zprávu komise o výsledku I. kola
koncesního řízení (kvalifikace účastníků) s návrhem na vyhlášení Výzvy k podání nabídek.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 146/6
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „ČOV Klatovy – oprava MN I“
formou písemné výzvy zájemcům 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 dle přílohy.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Petr Kodeš
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 16.04.2019 od 10:00 h jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
P. Kodeš
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 147/6
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, náměstí Míru
63/I – výměna plynových kotlů ve stávající plynové kotelně“ formou zveřejnění na profilu
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
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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:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Ing. Jiří Pohanka
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Petr Kodeš
Petr Šobr
a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2019 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 148/6
1. Rada města doporučila ZM schválit investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
na vybudování telekomunikační sítě v obecních pozemcích v letech 2019 až 2024.
2.

Rada města doporučila ZM schválit vzájemnou součinnost při projektování akce T-Mobile
Czech Republic a.s. tak, aby byla maximálně využita metropolitní sítě města a řešeno připojení
zbývajících objektů města na optickou síť.

3.

Rada města rozhodla, že poplatek za zřízení věcného břemene vedení telekomunikační sítě ve
výši 200,00 Kč/bm společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. bude neměnný po celou dobu
realizace záměru, tj. do roku 2024.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
p. F. Kocfelda
p. Ing. R.Klemsa
pí Mgr. R. Šustrová

Bod č. 149/6
Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019 na akci „Metropolitní síť Klatovy – VII. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
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Bod č. 150/6
1. Rada města projednala a vzala na vědomí Územní studie veřejného prostranství města:
ÚS.1 Klatovy – Hradební okruh
ÚS.3 Klatovy – Plánické předměstí
ÚS.6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova
ÚS.6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/ Za Kasárny, Za Tratí
ÚS.24 Klatovy – údolí Drnového potoka
pro účely vložení do evidence územně plánovací činnosti pro rozhodování v území OVÚP
MěÚ Klatovy.
2.

Rada města uložila místostarostovi města a ORM předložit na zasedání rady města 07.05.2019
Pravidla pro pořizování územních studií.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 151/6
Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň na
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města
Klatovy pro rok 2019 ve výši 120.000,00 Kč z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a současně schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 152/6
Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2019 ve výši 5.000,00 Kč
na uskutečnění víkendových pobytů a zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru
SVZ.
Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická
Bod č. 153/6
Rada města projednal zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 18.03.2019
a přijala následující závěry:
mimořádné dotace:
1. ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 – schválila poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč na lyžařský
výcvik žáků,
2. ZŠ Klatovy, Tolstého 765 – schválila poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč na lyžařský
výcvik žáků,
3. ČSS – sportovně střelecký klub Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na
střelecké závody,
4. OR AŠSK ČR Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na organizování
školních sportovních soutěží,
5. Oblastní spolek Čs. červeného kříže Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
na nájem při pořádání „Oslav 100 let ČČK“,
6. Atletika Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 33.000 Kč na dopravu závodníků
(muži, ženy) na závody,
7. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč na nájem při
pořádání oblastního festivalu divadelních souborů,
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8. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč na nájem při
pořádání krajské přehlídky dětských skupin scénického tance,
9. Karate Klub Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na krajskou ligu
talentované mládeže v karate,
10. Úhlava, o.p.s. – schválila poskytnutí dotace ve výši 3.800 Kč na zajištění výuky tzv.
Virtuální univerzity třetího věku,
11. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy - schválila poskytnutí dotace
ve výši 20.000 Kč na dopravu při akcích pro mentálně postiženou mládež v r. 2019,
12. Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání, Klatovy – schválila poskytnutí dotace ve výši
5.000 Kč na celodenní konferenci.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít
s nimi veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 154/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch u 25.03.2019.
Bod č. 155/6
Rada města projednala zápis z bytové komise č. 3/19 z 26.03.2019 a přijala následující závěry:
k bodu 5. 1. revokovala usnesení z 05.03.2019 a schválila uzavření smlouvy o ubytování
k ubytovací jednotce č. 15, Klatovy,
, s paní
na
dobu určitou do 15. 9. 2019, za podmínky uzavření dohody o ukončení smlouvy
o ubytování k ubytovací jednotce č. 16,
,
k bodu 6. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 713, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
, Klatovy, s pí
, bytem
, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním
vyrovnání na částku 50.000 Kč,
k bodu 2. 1. vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 675/10, na adrese Klatovy, Plzeňská
675/III a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit,
k bodu 2. 2. vzala na vědomí prodej bytové jednotky č. 692/19, na adrese Klatovy, Suvorovova
692/IV a doporučila ZM prodej bytové jednotky schválit.
Zodpovídá: pí Ing. j. Adámková
Bod č. 156/6
Rada města uložila SNK a právničce města připravit změnu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města
dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 157/6
Rada města byla seznámena s úpravou provozní doby Městské knihovny Klatovy od 1. září 2019.
Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová
Bod č. 158/6
Rada města přerušila projednání zavedení vstupného na akce pořádané Městskou knihovnou
Klatovy.
Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová
Bod č. 159/6
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupena společností OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň, zastoupena Šárkou Caklovou
(Oprávněná).
Předmět smlouvy: akce č. IV-12-0012756/VB/004 – poř. č. 75.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena
firmou JH projekt s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou
(oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Klatovy- Dragounská parc. č. 422/10 – NN – poř. č. 76.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (Budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupena Ing. Marcelem
Herejkem (Budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: IV-12-0013009/SoBS VB/1 – poř. č. 77.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (Obtížený) a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha, zastoupena Dušanem Kubešem (Oprávněný).
Předmět smlouvy: akce RVDSL1821_C_P_KLTV18-KLTV1HR – poř. č. 78.
Dohoda o skončení smlouvy ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti číslo: 0256/22-535/33200/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (Oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (Povinná).
Předmět smlouvy: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ – poř.
č. 79.
Dohoda o skončení smlouvy ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti číslo: 0254/22-535/33200/2017 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (Oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací Praha, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (Povinná).
Předmět smlouvy: akce „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice“ – poř.
č. 80.
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy č. 28008–0000-00 mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností
T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, zastoupenou Ing. Jiřím Márou.
Předmět smlouvy: akce „INSCZ 86005 Klatovy – I. etapa“ – poř. č. 81.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a
Martinou Searles, Klatovy.
Předmět smlouvy: pronájem nebyt. prostor čp. 9/IV, Klatovy poř. č. 82.
Smlouva o spolupráci při vybudování přípojek vodovodu a kanalizace mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem.
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojek vodovodu a kanalizace
v Dehtíně – poř. č. 83.
Smlouva o spolupráci při vybudování přípojky kanalizace mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem.
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojky kanalizace v Dehtíně – poř.
č. 84.
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Smlouva o spolupráci při vybudování přípojky vodovodu mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a vlastníkem.
Předmět smlouvy: připojení nemovitosti při výstavbě přípojky vodovodu v Dehtíně – poř.
č. 85.
Smlouva o poskytování servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a FRP Services, s.r.o. Příbram, zastoupena Lukášem
Bartůňkem (dodavatel).
Předmět smlouvy: přenos dat prostřednictvím modulárního el. systému „FIREPORT“ – poř.
č. 86.
Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel) a OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s., zastoupený Janou Špankovou (OSA).
Předmět smlouvy: provozování audiovizuálního záznamu na veřejně přístupných místech –
poř. č. 87.
Smlouva o výpůjčce č. 6/2019 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, zastoupené
ředitelem Mgr. Michalem Kampem (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 88.
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, p.o., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (správce).
Předmět smlouvy: akce „Přeložka parovodu DN 150 v Gorkého ulici v Klatovech“ – poř.
č. 89.
Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 30.11.2004 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Lesy města Klatov, s.r.o.,
zastoupené jednatelem Ing. Rudolfem Koldinským (nájemce).
Předmět dodatku: změna čl. III smlouvy – poř. č. 90.
Smlouva o výpůjčce na skleněné předměty uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupené
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy, zastoupené ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem.
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů pro výstavu „Stříbřené poklady lidové zbožnosti“ –
poř. č. 91.
Smlouva o výpůjčce na skleněné předměty uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupené
správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
a Národním muzeem Praha, zastoupené ředitelem historického muzea Mgr. PhD. Markem
Junkem.
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů pro výstavu „Stříbřené poklady lidové zbožnosti“ –
poř. č. 92.
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Bod č. 160/6
Rada města vzala na vědomí zprávu Šumavských vodovodů a kanalizací, a.s., o provozování
vodovodu a kanalizace města Klatovy za r. 2018.
Bod č. 161/6
1. Rada města schválila nominaci města Klatovy na člena Rady Svazu měst a obcí České
republiky.
2. Rada města ustanovila p. Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. 23.04.1964, zástupcem města ve Svazu
měst a obcí České republiky. Pan Mgr. Rudolf Salvetr může pověřit zastupováním města ve
Svazu města a obcí České republiky i jinou osobu.
Bod č. 162/6
Rada města neschválila Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice finanční příspěvek na
zajištění péče pro jejich občany.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 163/6
Rada města schválila memorandum k podpoře rozvoje klatovské nemocnice.
Bod č. 164/6
Rada města schválila společnosti Gemini 99, s.r.o. Plzeň poskytnutí mimořádné dotace ve výši
10.000 Kč na překlad dokumentu „Člověk z ráje“ do francouzštiny.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 165/6
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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