USNESENÍ č. 7
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. dubna 2019

6109ala

Bod č. 166/7
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 167/7
1. Rada města doporučila ZM schválit dar pp. č. 3405/78, 3405/79, 3405/80, 3405/81, 3405/82,
3405/83, 3405/85, 3405/86, 3405/28, 3405/88, 3405/90, 3405/91, 3405/93, 3405/94,
3405/95, 3405/96, 3405/97, 3405/98, 3405/99, 3405/100, 3405/101, 3405/102, 3405/103,
3405/104, 3405/105, 3405/107, 3405/89, 3405/92, díl „a“ pp. č. 3405/2, díl „e“ pp. č.
3405/2, díl „c“ pp. č. 3405/2 o celkové výměře 1 249 m2 v k. ú. Klatovy dle geometrického
plánu č. 6637-2081/2018 do majetku města od Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK.
2.

Rada města doporučila ZM schválit dar obecních pp. č. 3412/13, 3412/15, 3626/7, dílu „b“
pp. č. 3412/8 o celkové výměře 76 m2 v k. ú. Klatovy dle geometrického plánu č. 66372081/2018 do majetku Plzeňského kraje a správy SÚSPK.

3.

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku pp. č. 133/11 v k. ú. Luby
o výměře 37 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do
majetku města.

4.

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků část pp. č. 98/14 o výměře cca 12 m2
v k. ú. Luby ve vlastnictví
a
,
, 339 01 Klatovy za část
98/10 pp. č. o výměře cca 45 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy za ceny obvyklé,
s finančním doplatkem ve prospěch města výši 16.500,00 Kč.

5.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 1260/1 a 1261 o celkové
výměře cca 800 m2 v k. ú. Klatovy
,
, Klatovy .

6.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 3409/27 o výměře cca 15 m2
v k. ú. Klatovy manželům
a
,
, Klatovy .

7.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemků a schválila pronájem pp. č. 84, 85,
86/3 o celkové výměře 1 461 m2 v k. ú. Otín u Točníku za cenu 5.000,00 Kč/ha/rok +
inflace, tj. 730,50 Kč/rok + zákonná inflace pro
.
,
, 339 01
Klatovy na dobu určitou 5 let od 01.07.2019 do 30.06.2024.
Rada města uložila ORM jednat s žadatelkou o podmínkách OV vč. revitalizace.

8.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej a schválila výpůjčku stp. č. 184 a pp. č. 128/2
o celkové výměře 587 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov pro MS Hájek Štěpánovice, Dehtín
22, 339 01 Klatovy na dobu určitou 10 let, od 01.05.2019 do 30.04.2029.

9.

Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3760/2 v k. ú. Klatovy o výměře cca
40 m2 Ing.
a Bc.
,
, Klatovy
na dobu
neurčitou pro zřízení vjezdu na pp. č. 3762/10 v k. ú. Klatovy.
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10. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v Macharově ulici na pp. č. 3527/1
v k. ú. Klatovy za účelem zřízení nového vjezdu na pp. č. 1423/14 v k. ú. Klatovy u RD čp.
349/III.
11. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
a stavbu: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ na uložení nového kabelu NN
v obecních pp. č. 3466/2, 3466/3 a 3466/4 v k. ú. Klatovy – vozovce a chodnících
v Dragounské ulici dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – chodníků ze zámkové dlažby a vozovky z živice
v Dragounské ulici na pp. č. 3466/2, 3466/3 a 3466/4 v k. ú. Klatovy za účelem realizace
akce: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“.
c) 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. 3466/2, 3466/3
a 3466/4 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy,
Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ v rozsahu cca 11 bm zemního vedení NN 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 2.200,00 Kč bez DPH).
12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Masarykova – izolace“ na odizolování objektu na stp. č. 1168/1 v k. ú.
Klatovy na obecní pp. č. 3952 v k. ú. Klatovy – chodníku v Masarykově ulici dle
předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – chodníku ze zámkové dlažby v Masarykově ulici na pp. č.
3952 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Masarykova – izolace“.
13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Školní čp. 403/IV – svislá izolace“ na odizolování bytového domu čp.
403/IV na obecní pp. č. 525/7 v k. ú. Klatovy – chodníku u vchodu do domu ve Školní
ulici dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – asfaltového chodníku u vchodu do domu čp. 403/IV ve Školní
ulici na pp. č. 525/7 v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Školní čp.
403/IV – svislá izolace“.
14. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Měchurova ulice čp. 372/II – oprava přípojek“ na obecní pp. č. 2771/8
v k. ú. Klatovy – asfaltového chodníku dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů města k zásahu
do chráněné komunikace – asfaltového chodníku v Měchurově ulici na pp. č. 2771/8
v k. ú. Klatovy za účelem realizace akce: „Klatovy, Měchurova ulice čp. 372/II – oprava
přípojek“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 168/7
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Oprava střešní krytiny objektu VS 6 –
Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 169/7
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
potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765" formou zveřejnění na profilu zadavatele, na
úřední desce a internetových stránkách + odeslání písemné výzvy 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:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Vítězslav Šklebený
Ing. Jiří Kučera
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.

7.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy,
Tolstého 765" do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 5 mil. Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 170/7
1. Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště
Pod Hůrkou, Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
z dubna 2019.
2.

Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod
Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ z dubna 2019.
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3.

Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod
Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ v roce 2020 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca
15,62 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu
SFRB – Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

4.

Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště
Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů
neuznatelných.

5.

Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu, stanoveném
poskytovatelem dotace.

6.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce “Regenerace panelového sídliště Pod
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa – PD“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 475.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 171/7
Rada města rozhodla o podání Žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava rekreačního
lesa – přístupová cesta“ a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 30.04.2019.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 172/7
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.04.2019.
Bod č. 173/7
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., k projektu Oprava povrchu MK
Čapkova, Machníkova v Klatovech. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího
řízení FINAL KOM s.r.o., sídlo Kocourov 36, Mochtín 339 01, IČ 02877155.
Rada města uložila starostovi ukončit řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za
cenu 1.757.194,55 Kč bez DPH, 2.126.206 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 174/7
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 „Rekonstrukce šaten a zázemí
na zimním stadionu v Klatovech“ formou písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

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:
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Jana Valečková
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a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 26.04.2019 od 10:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
5.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Mgr. Jaromír Veselý
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Ing. Jiří Kučera
Ing. Pavel Kaňák
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.
7. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním
stadionu v Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 2019 s částkou 5.200.000,00 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 175/7
1. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat
závěrečný účet města za rok 2018 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady
města a finančního výboru ZM a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města
auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
2.

Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy
sestavenou k 31.12.2018.

Rada města doporučila ZM schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 70.628.276,79 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření
minulých let a v činnosti hospodářské (ve výši 14.560.398,44 Kč) ve výši 6.589.028,06 Kč
na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části
(7.971.370,38 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 176/7
1. Rada města projednala odkup a souhlasila s odkoupením II. kazety III. etapy skládky
Štěpánovice.

3.

2.

Rada města doporučila starostovi města hlasovat na valné hromadě společnosti Odpadové
hospodářství Klatovy, s. r. o. pro schválení rozdělení zisku OHK z předchozích období
a vyplacení podílu města Klatovy na zisku ve výši 99 %.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. Ing. L. Hošek
pí Mgr. R. Šustrová
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Bod č. 177/7
Rada města doporučila ZM schválit zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a kanalizace
Dehtín“.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 178/7
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2019.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 179/7
Rada města schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekty:
a) „Avon pochod Klatovy 2019“ ve výši 30.000 Kč,
b) „Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2019“ ve výši 60.000 Kč,
c) „Tiskárna pro informační centrum v Klatovech“ ve výši 5.000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 180/7
1. Rada města uložila odboru výstavby a územního plánování předložit návrh změny č. 1 ÚP
Klatovy k vydání ZM 23.04.2019.
2. Rada města doporučila ZM vydat změnu č.1ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 181/7
Rada města vzala na vědomí zprávu společnosti HOFÍREK CONSULTING, personálně
poradenská kancelář.
Bod č. 182/7
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
z 08.04.2019
Bod č. 183/7
Rada města doporučila ZM:
a) zrušit Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města k 01.10.2019,
b) nabídnout prodej bytů v domě 132/V, Hálkova ul., nájemcům za podmínek dle Zásad
platných do 30.09.2019, pokud bude žádost o prodej podána do 31.12.2020.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 184/7
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory č. 3/2019 z 08.04.2019 a přijala
následující závěry:
a) schválila uzavření nájemní smlouvy s pí
na nebytový prostor
v č.p.
,
, účel nájmu – dílna,
b) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p.
,
, Klatovy, nájemce pí
, dohodou k 30.04.2019,
c) schválila ukončení nájemní smlouvy z nebytového prostoru v č.p.
,
,
Klatovy I, nájemce pí
, dohodou k 30.04.2019,
d) neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor 174/I, Plánická,
Klatovy (kostel sv. Vavřince), nájemce Galerie Klatovy/Klenová.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 185/7
Rada města schválila čerpání fondu investic Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 na výměnu
oken v MŠ Národních mučedníků – 4. etapa ve výši 661tis. Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 186/7
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen 2019.
Bod č. 187/7
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila
texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o výpůjčce exponátů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (zapůjčitel) a Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, Germany (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení skleněných předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 93.
Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha, zastoupenou
Ing. Mirom Rathouským (pojišťovna).
Předmět dodatku: změna bodu 2.1. a 3.1. smlouvy – poř. č. 94.
Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městským kulturním
střediskem Klatovy, zastoupené Ing. Věrou Schmidovou (pronajímatel) a M&P Catering, s.r.o.
Praha, zastoupená jednatelem Martinem Maškem (nájemce) za účasti města Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem.
Předmět dodatku: pronájem nebyt. prostor – poř. č. 95.
Smlouva o zřízení věcného břemene a o zrušení věcného břemene mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena
GridServices, s.r.o., zastoupena Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatov – Luby II. Etapa, číslo stavby: 7700071879“ – poř.
č. 96.
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. Děčín, zastoupena společností Senergos, a.s., Ostopovice (budoucí
oprávněná).
Předmět smlouvy: akce: „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ č. IV-120014573/VB/001 – poř. č. 97.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupena jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel)
a Xuan Hai Vu, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: nebyt. prostor v Pražské ul. čp. 23, Klatovy I – poř. č. 98.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupena jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Janem Česákem, Habartice
(nájemce).
Předmět smlouvy: nebyt. prostor v Habarticích bez čp – poř. č. 99.
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Dohoda o užívání technologické části SCZT Podhůrčí III. etapa mezi městem Klatovy (vlastník)
a Klatovskou teplárnou a.s. (žadatel o licenci).
Předmět dohody: užívání technologické části SCZT v Podhůrčí – poř. č. 100.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a společností Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., zastoupena ředitelem Antonínem
Trefancem (prodávající).
Předmět smlouvy: výkup pozemků a objektů v k.ú. Luby – poř. č. 101.
Dodatek č. 2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(Smluvní partner) a T-Mobile Czech Republic a.s., zastoupena Ing. Pavlem Lutovským (TMCZ).
Předmět dodatku: změna sazby pevných telefonních linek – poř. č. 102.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Václavem Vondráčkem a SJM Vondráček Václav
a Vondráčková Eva, Sobětice čp. 17 (povinná).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene v k.ú. Sobětice – poř. č. 103.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107821-000-00 mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a T-Mobile
Czech Republic a.s. Praha, zastoupena Mgr. Jiřím Márou (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení pozemní komunikační sítě – poř. č. 104.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Klárou
Vaníkovou, Hrádek – Nová Huť.
Předmět smlouvy: prodloužení vodovodu ve Štěpánovicích – poř. č. 105.
Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupena
jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou a Filipem Marko, Točník (nájemce).
Předmět dodatku: hudební produkce - 106.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, GasNet, s.r.o., zastoupena
společností Grid Servic, s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Silvií Došlou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „PREL A, přeložka plynovodu, Klatovy“ – poř. č. 107.
Bod č. 188/7
Rada města schválila předloženým žadatelům poskytnout dotaci na pravidelnou činnost dětí a
mládeže. Výše příspěvku činí 775 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila rada
města ZM ke schválení.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 189/7
Rada města schválila program zasedání ZM konané 23.04.2019.
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Bod č. 190/7
Rada města rozhodla nevypisovat výběrové řízení na obsazení míst ředitelů škol - ZŠ Klatovy,
Plánická ul. 194 a Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 191/7
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Martin Kříž
místostarosta

9

