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Bod č. 45/3 

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

Bod č. 46/3 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. schválila (formou 
notářského zápisu) zvýšení základního kapitálu společnosti. 

 

Bod č. 47/3 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků do majetku města: 
 a)  pp. č. 1983/14 o výměře 226 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví . ,  

 ,  za cenu smluvní (administrativní) 260,00 Kč/m2, tj. celkem 

 58.760,00 Kč bez DPH, 

 

 b) pp. č. 4107/2, 4107/3 o celkové výměře 236 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví  
 , ,  za cenu smluvní (administrativní) 260,00 Kč/m2, tj. 

 celkem 61.360,00 Kč bez DPH. 
 

2.  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pp. č. 4383, 4382, 400/1, 400/3, 399/2, 

399/3 a částí pp. č. 399/1 a 398 o celkové výměře cca 750 m2 v k. ú. Klatovy .  

, ,  za cenu smluvní 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem cca 

1.125.000,00 Kč bez DPH. 
 

3. Rada města doporučila ZM po projednání s žadatelkou schválit prodej části obecní pp.  
 č. 4085/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Klatovy pí , ,  za 

smluvní cenu 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem cca 135.000,00 Kč bez DPH. 
 

4. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 3405/12 o výměře cca 60 m2 v k. ú. 
Klatovy vlastníku objektu čp. 506/II  Klatovským realitám s. r. o., Karla Kryla 2679/7, Praha 5, 
za účelem přístavby terasy, za roční nájemné 100,00 Kč/m2 + inflace, tj. celkem cca 6.000 Kč 
bez DPH + inflace, na dobu určitou 20 let, s podmínkou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
na poskytnutí finančního příspěvku na úpravy chodníku a parkovacích míst, příp. sadovnických 
úprav a dalších stavebních úprav v místě před hotelem Beránek na obecní pp. č. 3405/12 v k. ú. 
Klatovy.  

 Rada města uložila HO a ORM uzavřít s firmou Klatovské reality, s. r. o., Karla Kryla 2679/7, 
Praha 5, Smlouvu o budoucí smlouvě na poskytnutí finančního příspěvku. 

 

5. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 2594/14 o výměře cca 220 m2 pro umístění 
vjezdů k RD na Chaloupkách čp. 258 a 887 - , , p. Klatovy  

 a  a , , p. Klatovy, na dobu neurčitou, 

bez možnosti oplocení pozemku, s podmínkou zachování stávajícího stavu a za prováděnou 
údržbu celého pozemku (sekání trávy). 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 3 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 4. února 2020 
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6. Rada města nesouhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu plynové přípojky k čp. 57 Luby na obecní pp. č. 808/12 v k. ú. Luby dle předložené 
dokumentace, s podmínkami HO. 

  

7. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  

 a souhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 383/1 v k. ú. Tajanov u 
Tupadel v termínu od 05.02.2020 do 31.03.2020 za vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit úpravě povrchu. 

 

8. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 

GASSPO, spol. s r. o., Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp.  
 č. 954/7, 954/18, 954/20, 954/80, 954/84, 954/93, 954/153, 954/164, 954/258, 954/82, 954/83 

v k. ú. Klatovy v termínu od 01.03.2020 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou 
bránit úpravě povrchu.  

 

9. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu GasNet,  
 s. r. o. a nesouhlasila s ponecháním části nefunkčního vedení NTL plynovodu v obecní  
 pp. č. 230/1 v k. ú. Klatovy – Vaňkově ulici dle předložené dokumentace. 
 

10. Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu GASSPO, 
spol. s r. o. a nesouhlasila s provedením výkopových prací na obecní pp. č. 1410/6 v k. ú. 
Klatovy v termínu od 24.02.2020 do 10.03.2020. 

 

11. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, 5. května, Drůbežárny – přeložka VN“ na obecních pp. č. 584/2, 3943 v k. ú. Klatovy 
dle předložené dokumentace. 

 

12. 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. 1927/14, 1960/3, 

1927/2, 1972/67, 3557/48, 4164/30, 1898/4, 3554/19, 1615/5, 4217/17, 4217/16  v k. ú. Klatovy 
ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zemního vedení NN a pilíře pro akci „Klatovy, Franty Šumavského, pp. č. 1570/10 - kNN“ 
v rozsahu cca 178 bm zemního vedení NN a umístění 1 ks rozpojovací pojistkové skříně 
v pilíři. 

 

13. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací na obecní pp.č. 3209/3 v k.ú. Klatovy v termínu od 05.02.2020 
do 15.02.2020 za vhodných klimatických podmínek, za účelem provedení geologických sond.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 48/3 

1. Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou ROBSTAV k. s., k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní 
řízení na akci „Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci 
v Klatovech 2020, 1. část" tak, že námitkám v plném rozsahu vyhovuje. 

 

2.  Rada města rozhodla o revokaci URM z 07.01.2020 o vyhlášení  podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava 

povrchu chodníků, v Klatovech 2020, 1. část" tak, že vyhlášení je zrušeno. 
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3.  Rada města rozhodla o revokaci URM z 07.01.2020 o vyhlášení  podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava 

povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část" tak, 

že vyhlášení je zrušeno. 
 

4.  Rada města rozhodla o revokaci Rozhodnutí z 07.01.2020 o zrušení zadávacího řízení  
 a 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, 
výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část". 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – ROBSTAV k. s., Mezi vodami 

205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 27430774. 

 

5. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 13.687.387,55 Kč 
bez DPH, 16.561.738,94 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 49/3 

1. Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček  
 z fondu rozvoje bydlení - 7. kolo. 

2.  Rada města uložila HO zveřejnit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a v místním tisku. 
3.  Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi. Garantem za přípravu materiálů,  
     shromáždění podkladů a svolání komise je p. František Kocfelda a Ing. Hana Chalupová. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

                 pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 50/3 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně podané žádosti o dotaci a aktualizovaném 
financování dle aktuálního investičního záměru na akci „Centrum MUDr. Aloise Maška“ v rámci 
programu MPSV – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
2016–2020.       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 51/3 

Rada města vzala na vědomí informace o podané žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 126 
OPŽP na akci „Klatovy – stanoviště na separovaný odpad “ v lokalitě „u soudu“. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 52/3 

Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2020 
MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2020 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech 

– 3. etapa“.        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 53/3 

1.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programů památkové péče Plzeňského kraje na akce:  
 a)  Klatovy, nám. Míru, radnice 62/I – restaurování lustrů – III. etapa 

 b)  Vlastivědné muzeum Klatovy – oprava a nátěr oken – III. etapa 

 c)  Klatovy, dům čp. 3, 4/I – oprava uliční fasády (přízemí) 
 d) Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech 

 e)  Repase a nátěr oken, Václavská ul. čp. 122/I, Klatovy – II. etapa. 
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2.  Rada města rozhodla o podání žádostí z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2020 (PSOV) na akci „Dětské hřiště Čínov“. 

  

3.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 
dopravy na akci „Rekonstrukce cyklostezky č. 38 Luby, u železničního viaduktu“. 

 

4.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Ochrana přírody 2020 na akci „Ošetření 
dřevin: Klatovy – nábřeží kpt. Nálepky“. 

 

5.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování a modernizace 
sportovišť v roce 2020 na akci „Výstavba parkourového hřiště v Klatovech“. 

  

6.  Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Významné investice do sportovišť 
Plzeňského kraje na akci „Rekonstrukce šaten v krytém plaveckém bazénu v Klatovech“. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 54/3 

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 „Klatovy, Prusíkova ul. – opravy 

kanalizace“ formou 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 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 21.02.2020 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        

 Ing. Jiří Pohanka        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 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 03/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 55/3 

Rada města jako příslušný orgán zadavatele rozhodla v souladu s ust. § 245 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, odmítnout námitku proti zadávacím podmínkám podanou 28.01.2020 

stěžovatelem, společností PRO CEDOP s.r.o., IČ 27174069. Podrobné odůvodnění je obsaženo 
v rozhodnutí o odmítnutí námitky.      

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 56/3 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání  finanční komise a finančního výboru  
z 20.01.2020. 

 

Bod č. 57/3 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport z 27.01.2020 a 

přijala následující závěry: 

Mimořádné dotace: 
1. Odbor přátel SK Slavie Praha v Klatovech - schválila poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na 

pořádání turnaje v kopané, 
2. Václav Kosnar - schválila poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na závody v Ice Cross 

Downhillu, 

3. Sportovně střelecký klub Klatovy - poskytnutí dotace na pořízení dvou vzduchových pušek 

neschválila, 
4. Mgr. Jan Váňa - poskytnutí dotace na Sportovní den mládeže s TAJV neschválila,  
5. Jiří Padevět - poskytnutí dotace na rekonstrukci areálu statku Josefa Mašína neschválila, 

6. Mgr. Irena Stahlová - požaduje specifikaci nákladů na dopravu, 
7. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na činnost 

Úřadu Oblastního spolku ČČK na rok 2020,  
8. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na „Okresní 

soutěž mladých zdravotníků“, 
9. Oblastní spolek ČČK Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na 

„Oceňování bezpříspěvkových dárců krve“, 
10. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve 

výši 5.000 Kč na soutěže „Mladý zahrádkář“, „Floristická soutěž“, „Naše zahrádka“, 
11. Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši  
 45.000 Kč na kulturní a vzdělávací činnost a ozdravné akce, 
12. Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy - poskytnutí dotace na čipové zabezpečení 

kluboven neschválila, 
13. BOWLE 09 1. pétangue Klub Klatovy - schválila poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč na 

činnost sportovního klubu – pořádání turnajů, 
14. Jan Prach žádost o dotaci na Klatovský festival vína 2020 byla přesunuta do žádostí  
 o granty, 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 58/3 

1. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z programu Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města Klatovy pro r. 2020 ve složení: 
předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 

členové:  Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Mgr. Jaromír Veselý, 
  Dana Auermüllerová,  Bc. Vlasta Komaňská, Peter Pošefka. 
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2. Rada města vzala na vědomí termín zasedání komise pro hodnocení žádostí o dotaci 
z programu Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy dne 09.03.2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 59/3 

1. Rada města se seznámila s nabídkou společnosti Úhlava o.p.s. týkající se spolupráce při 
analýze stavu a potřeb města v oblasti smart city. 

2.  Rada města uložila projednat nabídku společnosti na poradě ředitelů základních škol. 
        Zodpovídá:   pí Ing. A. Kunešová                           

Bod č. 60/3 

Rada města schválila úpravu mandátní odměny pro Správu nemovitostí Klatovy, s.r.o. podle 
předloženého návrhu s platností od 01.01.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 61/3 

1. Rada města schválila úpravu cen na ubytovně na zimním stadionu s platností od 10.02.2020 dle 

předloženého návrhu. 
2. Rada města schválila vzorovou smlouvu o ubytování na ubytovně na zimním stadionu 

s platností od 10.02.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 62/3 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 1/20 z 28.01.2020 a přijala následující 
závěry: 

1. neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, ,  
 s p. , 

2. schválila výpověď z nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, , p.  
 z důvodu dluhu na nájemném, 

3. neschválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 23, na adrese Klatovy, 
 s pí .   

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 63/3 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci pro 
rok 2020 ve znění Přílohy.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 64/3 

1. Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí finančních darů v celkové částce 14 280 Kč pro 
Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy, na financování kulturních, společenských a zájmových 
akcí pořádaných Klubem seniorů.  
Dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy.  

2.  Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 65/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití fondu investic na nákup: 
a) multifunkčního kopírovacího stroje Konica Minolta BizHub C258, v max. výši 45 tis. Kč vč. DPH, 

b) plotteru Canon ImagePROGRAF TM-300 včetně stojanu, v max. výši 65 tis. Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 
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Bod č. 66/3 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na cyklus aktivit pro děti a mládež do titulu „Podpora volnočasových aktivit  
v Plzeňském kraji“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7  
a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 67/3 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí Klatovy, zastoupenou  
Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. II., čl. V., odst. 1 Smlouvy – poř. č. 416. 
 

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

(objednatel) a BcA. Petrem Círlem, Chotíkov (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: restaurování sloupu se sochou sv. Vojtěcha – poř. č. 417. 
 

Smlouva o využívání systému města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností HAUTEX 
s.r.o. Praha 4 – Kunratice, zastoupenou jednatelem DUC DUNG PHAM (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 418.   
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou Jižani, zastoupenou manažerem Mgr. Milanem 
Baštou. 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení při akci „Zahájení turistické sezóny“ – poř. č. 419.    
 

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., zastoupena společností ENERGON Dobříš, s.r.o., zastoupená Bc. Marií Antošovou 
(budoucí oprávněná).   
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Franty Šumavského, parc. č. 1570/10 – kNN“ – poř. č. 420. 
 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s., zastoupenou Terezou Domorázkovou (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce: RVDSL1716_C_P_KLTV245-KLTV1HR_MET – poř. č. 421. 
 

Smlouva o výpůjčce č. SMNB VS 1/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (vypůjčitel) a městem Nový Bor, 
zastoupené Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou města (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 422.  
 

Smlouva o výpůjčce č. SF VMH Kt, p. o., 1/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou, jednatelkou (vypůjčitel) a 
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel). 
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů do Pavilonu skla – poř. č. 423.  
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Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 
Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 424.  
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností ATELIER  U5 s.r.o., zastoupenou Ing. Ivanem Šillarem 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 425.  
 

Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupené starostou  

Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností KSK real s.r.o. Praha, zastoupenou  
Ing. Zbyňkem Červeným (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech – 

poř. č. 426.  
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Miroslavem 
Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: akce Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ – poř. č. 
427. 

 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o. Praha, zastoupená Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D. 
(zhotovitel). 

Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy – 2. etapa“ – poř. č. 
428. 

 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a společností AgroKol s.r.o. Koloveč, zastoupenou jednatelem Josefem Kadlecem 

(pachtýř). 
Předmět smlouvy: parcela č. 1534/3, 1725, 2248/11, 2248/19, 2432/81, 2458,3107, k.ú. Klatovy – 

poř. č. 429. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Martinem Naušem, Tajanov (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek pp. č. 1191 – poř. ř. 430.  
 

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 05.11.2014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Školním statkem Klatovy – Činov, s.r.o., 
zastoupeným jednatelem Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
Předmět dodatku: doplnění čl. VI, o bod 6.6. Smlouvy – poř. č. 431. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Školním statkem Klatovy - Činov, s.r.o., zastoupeným jednatelem  
Ing. Miroslavem Hájkem (pachtýř). 
 Předmět smlouvy: pozemky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy – poř. č. 432. 
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Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Antonínem Rendlem, Drslavice (nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 147/23 k.ú. Drslavice u Tupadel – poř. č. 433. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) 
a společností Ateliér Krejčiříkovi s.r.o. Valtice (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: „Projektová dokumentace k dílu: Revitalizace Husových sadů v Klatovech“ – 

poř. č. 434. 

 

Bod č. 68/3 

Rada města odvolala z funkce ředitelky Městského kulturního střediska Klatovy Ing. Věru 
Schmidovou. Rada města pověřila p. Karla Kotěšovce, vedoucího kina Šumava, zastupováním 
ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Klatovy, IČ 00075060, a vykonáváním 
veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovního místa ředitele uvedené organizace do 
jmenování nového ředitele organizace. 

 

Bod č. 69/3 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

         Ing. Martin Kříž  

             místostarosta 


