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Bod č. 197/9 

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

Bod č. 198/9 

1.  a) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecní pp. č. 2544/26 o výměře cca  
  38 m2 v k. ú. Klatovy majitelce sousední zahrady ,  

 ,  za cenu smluvní 300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 11.400,00 Kč bez DPH. 

  b) Rada města neschválila pronájem části obecní pp. č. 2544/26 o výměře cca 38 m2 v k. ú. 
 Klatovy majitelce sousední zahrady , ,   za 

 roční nájemné 10,00 Kč/m2 bez DPH + inflace, tj. celkem 380,00 Kč/rok bez DPH + 

 inflace. 

 

2. Rada města neschválila firmě W&P EURONOVA s. r. o., Nádražní 14, 301 00 Plzeň 

v důsledku vyhlášeného nouzového stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část za 
období březen – květen 2020 nebo za období trvání nouzového stavu. 

 

3. Rada města schválila firmě Sport Clubu Klatovy, Nerudova 607, 339 01 Klatovy v důsledku 
vyhlášeného nouzového stavu snížení ročního nájemného o jeho poměrnou část za období 
trvání nouzového stavu.  

 

4. Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy 
pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o 
zřízení věcného břemene-služebnosti dle aktuálně platného ceníku bez DPH pro akce: 
1)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/10 - NN“ 

 pp. č. 3578/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 8 bm zemního vedení NN, 

2)  k. ú. Klatovy –„Klatovy, Dragounská 953 – VN, TS, NN“ 

 pp. č. 3466/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 2 x 1 bm zemního vedení VN 
v souběhu, 

3)  k. ú. Kydliny –„ Kydliny, KT, č. p. 52 - NN“ 

 pp. č. pp. č. 647/1, 647/2, stp. č. 31/12 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 55 
bm zemního vedení NN, 

4)  k. ú. Klatovy –„ Klatovy, Procházkova, Rozvoj - kNN“ 

 pp. č. 2774/36, 3756/1, 3760/2 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 102 bm 

zemního vedení NN a rozpojovací skříně v pilíři. 
 

5. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet, s. r. o. v pozemcích pp. č. 3516/6, 3526 v k. ú. 
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Tolstého ul., stavební úpravy STL a 
NTL plynovodů a přípojek“ v rozsahu cca 6 bm plynovodu nového, 48 bm plynovodu 

přeloženého do nové trasy a cca 440 bm plynovodu ve stávající trase. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 28. dubna 2020 
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Bod č. 199/9 

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci 143. výzvy OPŽP na akci „Stabilizace 

skalních svahů, Klatovy - Lomečky“ a uložila ORM zajistit ve spolupráci s OŽP podání žádosti 
v termínu do 07.05.2020.  
Rada města uložila OŽP a ORM předložit na RM 12.05.2020 informace k financování projektu dle 
podané žádosti. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 200/9 

1. Rada města Klatov vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace ze SFRB na regeneraci 

veřejných prostranství na sídlištích na území ČR akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – 

etapa 7. – Podhůrecká ulice“. 
 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Regenerace PS 

Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 23.549.822,65 Kč 
bez DPH, 28.495.285,41 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 201/9 

Rada města rozhodla o podání žádosti z Nadačního fondu zdravého životního stylu na akci: „Fitpark 
– cyklostezka Klatovy - Luby“, uložila ORM podat žádost v termínu do 05.05.2020 a zajistit 
realizaci akce v termínu do 15.06.2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 202/9 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/31/2019/Kč  
z 31.01.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. na akci „Plavecký 
bazén - oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení – II. a III. etapa“. Předmětem 

dodatku je změna termínu dokončení díla.  
 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 203/9 

1.  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V3_2021 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ z programu MV GŘ HZS ČR „Účelové investiční 
dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 na akci „Výstavba požární zbrojnice 
Štěpánovice“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 14.05.2020.  

 

2.  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášené výzvy „JSDH_V1_2021 
Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ z programu MV GŘ HZS ČR 
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 na akci „Pořízení cisternové 
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automobilové stříkačky pro JSDHO Klatovy a JSDHO Luby“ a uložila ORM zajistit podání 
žádostí v termínu do 14.05.2020.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. Ing. R. Klemsa 

 

Bod č. 204/9 

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 „Revitalizace parku Vodojem – 

Husovy sady v Klatovech“ 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 20.05.2020 od 10:00 h jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust 
 Ing. Martin Kříž       

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý  

 Bc. Vlasta Komaňská     

 Ing. Daniela Pleskotová      

 Mgr. Radka Šustrová      

 Luděk Černík      

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 05/2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 205/9 

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 „Revitalizace 

Divadelní ulice v Klatovech“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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. 
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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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Luděk Černík           

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2020 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 206/9 

1. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením 
Klatovy v r. 2020 ve výši 24.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

 

2. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, na zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby 
s postižením Přeštice v r. 2020 ve výši 3.000 Kč z kapitoly 8 OSVZ.  

      Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 207/9 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise a přijala následující závěry: 
k bodu 4. 1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 110 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , t.č. , ,  
  na dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na  

  částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 115 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s pí , , na dobu neurčitou, pod podmínkou  
  uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 30.000 Kč, 

k bodu 4. 3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 301 s lodžií, na adrese Klatovy,  
  Podhůrecká 832/III s p. , , , na  
  dobu neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na  
  částku 50.000 Kč, 

k bodu 4. 4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 714 na adrese Klatovy, Podhůrecká  
  832/III s p. , , , na dobu   
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  neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku  
  50.000 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 208/9 

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory Balbínova 59/I, nájemce 
ŠTUKO ARS s.r.o., trvání smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 

Bod č. 209/9  

Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ 
ve školním roce 2020 – 2021. 

                                                                        Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D. 
 

Bod č. 210/9 

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

 věcný dar – maso a masné výrobky v celkové hodnotě 20 000 Kč,       

dárce: Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy IV, IČO 45359989. 

 Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec: 
 věcný dar – maso a masné výrobky v celkové hodnotě 20 000 Kč,       

 dárce: Drůbežářský závod Klatovy a.s., ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy IV, IČO 45359989. 

 

2. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy, 
příspěvkové organizace: 

 Domov pro seniory Klatovy: 

 –  na nákup vysokootáčkové průmyslové pračky s kapacitou 18 kg v max. výši 300 000 Kč  vč. 
 DPH  

 Domov pro seniory Újezdec: 
 –  na nákup elektrického konvektomatu v max. výši 250 000 Kč vč. DPH.  

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 211/9 

Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městské knihovny Klatovy,  

p. o., v předloženém znění.  
 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 212/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, přijetí účelového daru od 

Rotary Club Klatovy, z.s. ve výši 5 000 Kč na pořízení „Knížky pro prvňáčka“. 

        Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

 

Bod č. 213/9 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Plzeňského kraje na vydání publikace s pracovním názvem „Klatovské báje, 
legendy a pověsti“ do programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“, 
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 
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Bod č. 214/9 

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

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/2020  mezi městem Klatovy, 

zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a ŠTUKO ARS s.r.o. Klatovy, zastoupenou jednatelem Václavem Fleisigem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: prostor v čp. 59, Balbínova ul. Klatovy I – poř. č. 516.  

 

Smlouva o vedení mzdového účetnictví mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (dodavatel) a společností KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s., zastoupenou 
členem představenstva Ing. Petrem Beránkem (odběratel). 
Předmět smlouvy: vedení mzdového účetnictví – poř. č. 517. 

 

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. Praha, (banka). 
Předmět dodatku: změna čl. 4., 8., 10., 20. Smlouvy – poř. č. 518. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-

0015718/SOBS VB/2 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 
Pardubice, zastoupenou referentem podpory projektování pí Pavlou Grősslovou (budoucí 
oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Markyta, parc. č. 2129/10 – NN“ – poř. č. 519.  

 

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, zastoupenou společností ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Kydliny, KT č. p. 52 – NN“ – poř. č. 520. 

 

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, zastoupenou společností ProjektEL s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Miroslavem Vítovcem (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská 953 – VN, TS, NN č. IV-12-0015040/1/VB“ – poř. 
č. 521. 

 

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, zastoupenou společností MV Projekt Klatovy, 

s.r.o. (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: „akce IE-12-0007909/SoBS VB/1“ – poř. č. 522. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností 
MONTPROJEKT, a.s. Pardubice, zastoupenou referentem podpory projektování Pavlou Grősslovou 
(oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, parc. č. 2124/3 – NN“ – poř. č. 523. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a Karlem , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pozemek pp.č. 74 k.ú. Klatovy – poř. č. 524. 

 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem provedení stavby mezi městem Klatovy zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Vladimírem , , 

 (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 146/1 k.ú. Sobětice – poř. č. 525. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (propachtovatel) a Jiřím , ,  (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 3.1. Smlouvy – poř. č. 526. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a . Marií , , Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 527. 

 

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Evou , , Klatovy (pachtýř). 
Předmět dodatku: změna bodu 4.1. Smlouvy – poř. č. 528. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Radkem , , Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: změna čl. IV. a VII. Smlouvy – poř. č. 529. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a FotbalPark Klatovy z.s., zastoupený Petrem Pelnářem a 
Michalem Frousem (nájemce). 
Předmět dodatku: odložení úhrady nájemného – poř. č. 530. 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavským aeroklubem Klatovy, zastoupeným předsedou 

Zdeňkem Sklenářem (nájemce). 
Předmět dodatku: snížení ročního nájemného – poř. č. 531.  

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Petrou , , . 

Předmět dodatku: odložení úhrady nájemného – poř. č. 532. 

 

Dohoda o odkladu splatnosti nájemného mezi městem Klatovy zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiřím , ,  (nájemce). 
Předmět dohody: odložení úhrady nájemného – poř. č. 533. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o. Domažlice (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. Smlouvy – poř. č. 534. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 4.2. a 5.1. Smlouvy – poř. č. 535. 
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Le , , Klatovy (dárce). 
Předmět smlouvy: roušky a finanční prostředky – poř. č. 536. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(obdarovaný) a společností BARENTZ spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem 
Kratochvílem (dárce). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek na ochranné pomůcky – poř. č. 537. 

 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností BARENTZ spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem 
Kratochvílem (dárce). 
Předmět smlouvy: vitamíny C a D - potravinový doplněk – poř. č. 528. 

 

 

Bod č. 215/9 

Rada města schválila spolku BIKE CLUB Klatovy, z.s. v souladu s § 20, odst. 4, zákona č.  

289/1995 Sb., o lesích, výjimku ze zákazu jízdy na kole na lesních pozemcích p. č. 1890/1 a 1860/1  
v k.ú. Klatovy.  
 

Bod č. 216/9 

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Klatovy podání žádosti a 
případné přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 217/9 

Rada města neschválila společnosti REDNO ŠUMAVA s.r.o. poskytnutí finančního příspěvku na 
nájemné a energie prodejny obuvi ve Vídeňské ul., Klatovy a uložila starostovi města žadatele 
informovat dle diskuse.   

        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
Bod č. 218/9 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 

 

 

 

 

 


