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Bod č. 90/5 

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

Bod č. 91/5  
Rada města v působnosti valné hromady Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. vyhlásila výsledek 
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/jednatele společnosti.  Vítězem výběrového řízení se  
stala Ing. Jindřiška Kurcová, Újezdec 24, Klatovy.  
 

Bod č. 92/5 

Rada města schválila Plán Fondu tepelného hospodářství pro r. 2020. 
       Zodpovídá: p. Ing. v. Chroust 
Bod č. 93/5 

Rada města schválila Plán Fondu nakládání s odpady pro r. 2020. 

       Zodpovídá: p. Ing. v. Chroust 
Bod č. 94/5 

Rada města vzala na vědomí informaci o zdrojích a předpokládaných výdajích Fondu Vodovod 

a kanalizace Točník do konce roku 2020. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

                           p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 95/5 

1. Rada města vzala na vědomí ukončení užívání obecního pozemku pp. č. 185/1 v k. ú. Klatovy a 
odstranění otočných hodin s reklamní plochou ve vlastnictví CZECH TIME MEDIA s. r. o, 
Kloboučnická 1435/24,140 00 Praha 4 z předmětného pozemku. 

 

2. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro město 
Klatovy, zast. ŠVAK a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních stp. č. 18/8, 
pp. č. 981/2, 981/4, 981/5, 981/1 a 980/1 v k. ú. Dehtín v termínu od 04.03.2020 za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit úpravě povrchu.  

 

3.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemku pp. č. 262/15  v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Štěpánovice, parc.č. 260/16 - kNN“ 
v rozsahu cca 58 bm zemního vedení NN. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 96/5 

1.  a) Rada města souhlasila s realizací akce „T-Mobile – 2. etapa – rok 2020“ a s vydáním 
 výkopového povolení na část stavby společnosti T-Mobile realizovanou v roce 2020 

 v obecních pozemcích dle předložené dokumentace, s podmínkami TSMK a HO pouze v 

 lokalitách Domažlické předměstí, Voříškova ulice a ulice Sv. Čecha, část Podhůrčí, 
 lokalita mezi ulicemi Plzeňská, Koldinova a nábřeží Kpt. Nálepky, okolí Gorkého ulice, 
 ulice  K Vodojemu, mimo ulic Vaňkova (mezi ul. Masarykova a nábř. Kpt. Nálepky), 
 Rybníčky a Karafiátová (mezi Zahradní a MK nad tratí) v rozsahu cca 12 300 bm. 

 

USNESENÍ č. 5 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 3. března 2020 
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  b) Rada města souhlasila s realizací akce „T-Mobile – 2. etapa“ v ulicích Vaňkova (mezi ul. 
 Masarykova a nábř. Kpt. Nálepky), Rybníčky a Karafiátová (mezi Zahradní a MK nad tratí) 
 v koordinaci v roce 2021 a 2022.  

 

c) Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 (služebnosti) ve prospěch firmy T-Mobile Czech Republic a.s. v pozemcích v k.ú. 
Klatovy  ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby  a oprav zemního vedení telekomunikačního zařízení pro akci „T-

Mobile – 2. etapa, rok  2020“ v rozsahu 12 300 bm zemního vedení a umístění 34 ks 
sloupků za cenu dle současně  platného ceníku (200,00 Kč/bm sítě bez DPH, 500,00 
Kč/ks bez DPH pro sloupky), tj. za  cca 2.477.000,00 Kč bez DPH a souhlasila 
s provedením platby za zřízení věcného břemene  do 60 dnů po podání návrhu na vklad 
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) do  katastru nemovitostí. 

 

d) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu  
  T-Mobile Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací v ulicích 
 – dle návrhu HO: 

-  Koldinova – mezi Masarykovou a Vaňkovou, 
-  Dukelská – mezi Masarykovou a Koldinovou,  

-  Vaňkova - mezi Masarykovou a Koldinovou,  

- nábř. Kpt. Nálepky – mezi Kollárovou a Bezručovou, 
-  Plzeňská – Za Beránkem – od Gorkého k čp. 836/II,  
-  Zahradní – od M. Horákové k čp. 787/III 

z důvodu uložení optických kabelů, s podmínkami HO. 
 

2.  Rada města uložila ORM a právničce předložit RM ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch firmy T-Mobile Czech Republic a.s. 

v pozemcích v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení telekomunikačního zařízení pro akci 
„INSCZ 86005 Klatovy – 2. etapa – roky 2021 – 2024 v rozsahu 32.700 bm zemního vedení  
a umístění 47 ks sloupků s tím, že uložila ORM a právničce města jednat s investorem  

o úhradě částky ve výši cca 6.563.500,00 Kč bez DPH za předpokládaný uvedený rozsah VB 
v plné výši do 30 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

3. Rada města rozhodla o prodeji  2 mikrotrubiček v obecních pp. č. 1909/3, 2025/5, 2025/14, 

2045/15, 3408/1, 3554/1, 3557/27, 3557/29, 3557/30, 3557/50, 3700/2, 3700/19, 3700/20, 

4048/3, 4159/10, 4159/11, 4159/14, 4159/15, 4236, v k. ú. Klatovy – Koldinova ulice v celkové 
délce cca 477 m společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 za 
celkovou kupní cenu 10.000,00 bez DPH. 

 

4. Rada města rozhodla o výkupu 2 mikrotrubiček v pp. č. 1335/13, 4004/2, 1335/20, 3505/4, 

961/5, 961/4, 4003/1, 4004/1, 3407/11, 3407/4, 3407/13, 3407/10, 3407/14, 3407/24, 242, 

3407/25, 3443/1, 2024/1, 2024/5, 6545, .2045/11, 4159/11, 217, 4159/9, 4052/1, 4052/4 v k. ú. 
Klatovy v celkové délce cca 489 m od společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 
2144/1, Praha 4 do majetku města za celkovou kupní cenu 10.000,00 Kč bez DPH.   

 

5. Rada města uložila HO a ORM předložit ke schválení Smlouvy o spolupráci s firmou  

 T-Mobile na poskytnutí finančního příspěvku od této firmy na úpravu povrchů. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. F. Kocfelda 
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Bod č. 97/5 

Rada města schválila Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci akce 
města a ŘSD ČR „I/27 – průtah Štěpánovice“. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 98/5 

1. Rada města vzala na vědomí upřesněné informace o vybraných stavebních pozemcích města. 
2. Rada města doporučila ZM schválit prodej následujících pozemků v k. ú. Klatovy, určených 

k zástavbě rodinným domem: 
a) pp. č. 3224/14 + 3224/23  o výměře 1 199 m2,  

     b)    pp. č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2,   

  c) pp. č. 3224/18 + 3224/ 25  o výměře 985 m2  

vše s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 2.500,00 Kč/m2 s tím, že žadatel může podat 
 žádost o koupi pouze na jeden ze jmenovaných pozemků, formou výběrového řízení 
s elektronickou aukcí.  

 

d) pp. č. 405/1 o výměře 640 m2 v k. ú. Klatovy, s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 
2.700,00 Kč/m2 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí.  

   

3. a)     pp. č. 147/18 o výměře 337 m2 

b)   pp. č. 147/19 o výměře 427 m2
 

c)   pp. č. 147/20 o výměře 470 m2
 

d)  pp. č. 147/21 o výměře 483 m2
 

e)   pp. č. 147/22 o výměře 571 m2 

f)   pp. č. 147/23 o výměře 808 m2 

vše s vyvolávací cenou ve výši smluvní 500,00 Kč/m2 s tím, že žadatel může podat žádost o 
koupi pouze na jeden ze jmenovaných pozemků formou výběrového řízení s elektronickou 

aukcí.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
Bod č. 99/5 

Rada města byla seznámena se záměrem p. Karla Jungvirta na přestavbu veřejných WC 
v Hostašových sadech a využití přilehlé zahrady za ZUŠ.  
Rada města se záměrem předběžně souhlasila s tím, že žadatel k dalšímu projednání musí zpracovat 
a předložit architektonickou studii budoucí přestavby s informacemi o financování. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 100/5 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání  
 zakázky „Zpracování změny ÚP č. 2“ firmě AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,  
 IČ 25086073. 
 

2. Rada města uložila ORM uzavřít s firmou AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s. r. o.,  
IČ 25086073 smlouvu o dílo na zajištění realizace akce „Zpracování změny ÚP č. 2“ za cenu 

437.200,00 Kč bez DPH, 529.012,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření smluv o úhradě nákladů na zpracování Změny ÚP  
 č. 2 se žadateli v celkové výši 24.046,00 Kč vč. DPH na jednoho žadatele a jednu žádost. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 101/5 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo č. ORM/28/2019/Čer 
 z 02.12.2019, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou FINAL KOM s.r.o. na akci „Obnova 

 aleje Křížová cesta v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  
 



4 

 

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 2 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 102/5 

1. Rada města rozhodla o výjimce ze zadávání VZMR města Klatov a rozhodla o přidělení VZMR 
na akci „Dětské hřiště Čínov“ ve formě hracího objektu Noemova archa firmě Václav Fiala, 
Arbesova 146, Klatovy. 

 

2.  Rada města uložila ORM objednat u firmy Václav Fiala, Arbesova 146, Klatovy dodávku díla 

na akci „Dětské hřiště Čínov“ za cenu 660.000,00 Kč bez DPH, 798.000,00 Kč vč. DPH.  

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 103/5 

1.  Rada města rozhodla o ukončení I. kola – kvalifikace účastníků - koncesního řízení 
k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla, že všichni 
dodavatelé, kteří podali žádost o účast v koncesním řízení, prokázali splnění požadované 
kvalifikace.  

 

2.  Rada města uložila ORM a právničce zajistit II. kolo koncesního řízení k nadlimitní veřejné 
zakázce s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 104/5 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Klatovy, Prusíkova ul. – opravy 

kanalizace“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Koldinova 672, 339 01 Klatovy II, IČ: 25232100. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.328.997,32 Kč 
bez DPH, 1.608.086,76 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing D. Pleskotová 

 

Bod č. 105/5 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Snížení přívalových průtoků v lokalitě za 
bytovkami v k. ú. Luby“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – PROJECT PLUS KLATOVY, spol. 

s r.o., Luby 175, Klatovy 339 01, IČ: 49791788. 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.494.011,01 Kč 
bez DPH, 3.017.753,32 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                p. Ing. L. Hošek 

Bod č. 106/5 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Technika pro IZS – pořízení terénní 
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čtyřkolky pro JSDHO Luby“ 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:  
 Ing. Václav Chroust   

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Jana Valečková   

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 17.03.2020 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    

 Ing. Jiří Pohanka   

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská   

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová   

 Ing. Rostislav Klemsa   

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 31.03.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 107/5 

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 „Metropolitní síť Klatovy – VII.  

 

etapa“ 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:     

 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Jana Valečková       

 a uložila jejím členům zúčastnit se v předpokládaném termínu 23.03.2020 jejího zasedání 
v kanceláři vedoucí ORM. 
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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. Rostislav Klemsa    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 04/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 108/5 

1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2019 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 

 

2.  Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2019 

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací města za rok 2019. 

 

3. Rada města uložila TSMK předložit plán investičních akcí pro r. 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                            p. P. Pošefka  
Bod č. 109/5 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru 
z 25.02.2020. 

 

Bod č. 110/5 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze 17.02.2020. 
 

Bod č. 111/5 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Plánická ul. 
3-4/I, Klatovy, účel využití kavárna, s p. Pavlem Gimplem, výše nájmu 331.512 Kč, pro prvních 12 
kalendářních měsíců je poskytnuta sleva ve výši 30 %.  
SNK do smlouvy zahrne smluvní podmínky požadované dle diskuze.   

   Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 112/5 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 2/20 z 25.2.2020 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4.1.   schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 20, Klatovy,  
  , s pí , bytem , na dobu určitou  
  3 měsíce, 

k bodu 5.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  
   s p. , bytem , , na dobu  

  určitou 1 rok, 

k bodu 5.2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,  
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   s pí , bytem , Klatovy, na 
  dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 113 na adrese Klatovy,   
   s p. , , na dobu neurčitou, pod podmínkou 

   uzavření smlouvy o finančním vyrovnání, 
k bodu 6.1.  uložila SNK zrealizovat prodej bytové jednotky č. 669/16, U Pošty 669/III, Klatovy, 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č. 113/5 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o., přijetí finančních darů 
pro zařízení:  

 Klub seniorů, Plánická 208/I, Klatovy:  
- finanční dary v celkové částce 3 000 Kč, a to na financování kulturních,  společenských  
 a zájmových akcí pořádaných klubem seniorů,  

 dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy  
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec:  
- finanční dar v částce 6 800 Kč, a to na financování kulturních a společenských akcí  

 klientů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec,  

 dárce: CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283, 

- věcný dar v hodnotě max. 8 000 Kč, a to materiál na výrobu předmětů z keramiky v rámci 
aktivizačních činností uživatelů Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci,  
 dárce: DEVĚTSIL JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČO 25216791  

2. Rada města souhlasila s čerpáním rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

Bod č. 114/5 

1. Rada města se seznámila se zprávou o dosavadním průběhu akce „Dodávka tepelné energie 
prostřednictvím kogenerační jednotky.  

2. Rada města uložila místostarostovi Ing. Křížovi na jednání RM 17.03.2020 předložit 
harmonogram prací včetně termínu realizace akce.  

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 115/5 

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

texty předložených uzavíraných smluv:  
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(kupující) a společností ČSAD autobusy Plzeň a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Jaroslavem 
Vejpravou (prodávající). 
Předmět smlouvy: nákup zastávkových označníků – poř. č. 455. 
 

Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a společností Klatovské reality s.r.o. Praha, zastoupenou 
jednatelem Lubošem Malátem (stavebník). 
Předmět smlouvy: stavební úpravy veřejného prostranství – poř. č. 465. 
 

Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (provozovatel) a Lenkou Stojanovou (OSA). 
Předmět smlouvy: hudební produkce – poř. č. 457.  
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Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(objednatel) a Ivanem Rősslerem uměleckou agenturou s.r.o. Praha (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení Magdy Malé – poř. č. 458. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Věrou 
Maruškovou, Rokycany (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru – poř. č. 459.  
 

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností 
GEPRO spol. s r.o. Praha, zastoupenou jednatelem a ředitelem Ing. Zdeňkem Hoffmannem 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: zprostředkování údajů katastru – poř. č. 460. 
 

Licenční smlouva č. 0282/2020 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. 
s r.o. Praha, zastoupenou jednatelem a ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem Hoffmannem 
(poskytovatel). 

Předmět smlouvy: zabezpečení provozu mapové aplikace a poskytnutí licence – poř. č. 461. 
 

Smlouva o výkonu technického dozoru investora mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Karlovy 
Vary, zastoupenou Ing. Vojtěchem Plachým a Ing. Antonínem Kavanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Protipovodňové opatření v lokalitě za bytovkami Luby“ – poř. č. 462. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností Klatovské reality s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Lubošem 
Malátem (nájemce). 
Předmět smlouvy:  pronájem části pp.č. 3405/12 v k.ú. Klatovy – poř. č. 463. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností FINAL KOM s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem 
Hájkem (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. Smlouvy – poř. č. 464. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Janou Peťulovou, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem části pp.č. 971/18 v k.ú. Klatovy – poř. č. 465. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Střední průmyslovou školou Klatovy, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Diem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem pp.č. 316/1 v k. ú. Klatovy – poř. č. 466. 
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Ing. Janou Raichlovou, Chýně (pachtýř). 
Předmět smlouvy: přenechání části nemovitosti v k.ú. Klatovy – poř. č. 467.  
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou farářem  
P. Jaroslavem Hůllem (povinný). 
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene – poř. č. 468.  
 

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., zastoupená společností MV Projekt Klatovy, s.r.o. 
zastoupená jednatelem Ing. Milanem Vacovským (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce IV—12-0015142/SoBS VB/1 – poř. č. 469. 
 

Bod č. 116/5  
Rada města schválila Nařízení města č. 2/2020, kterým se zrušuje nařízení města Klatov č. 1/2009, 
o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb.  
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 Bod č. 117/5  
Rada města schválila Konfederaci politických vězňů Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
30.000 Kč na činnost a režijní náklady pobočky.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 118/5 

Rada města schválila zahraniční cestu do partnerského města Polevskoj v termínu 07. – 13. května 2020  
ve složení: Ing. Martin Kříž, MUDr. Michal Janek.   

 

Bod č.  119/5         

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 


