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Bod č. 259/12 

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

Bod č. 260/12 

1. Rada města rozhodla o pachtu části pp. č. 1553/23 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1 075 m2 

na dobu neurčitou za cenu 3.500,00 Kč/ha/rok + inflace, celkem 376,25 Kč/rok + inflace pro 
, , .  

 

2. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní pp. č. 66 v k. ú. Klatovy o výměře 4 m2 

společnosti . ,  I  zast. jednatelem ,  

po dobu letní sezóny, tj. od 01.04. do 30.09.2020, za cenu 100,00 Kč/m2 bez DPH, celkem 

400,00 Kč bez DPH.  

  

3. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  
 .  a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace v rozsahu cca 20 m2 

na obecní pp. č. 3442 v k. ú. Klatovy – asfaltovém chodníku v Koldinově ulici z důvodu 
provedení izolace domu proti vlhkosti dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

4.  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. 782/13, 782/10, 
782/9, 870/1, 791/7 v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Luby, KT, pp. č. 791/3-

NN“ v rozsahu cca 125 bm zemního vedení NN. 
 

5. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy Telco Pro Services a. s. v pozemcích pp. č. 3407/2, 3407/6, 
3407/11 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního vedení pro akci „Klatovy optická přípojka k objektu 

Plzeňská 90“ v rozsahu cca 2 x 28 bm HDPE trubek. 

 

6. Rada města rozhodla o revokaci URM z 26.05.2020 a nesouhlasila s realizací akce a s vydáním 
územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, Jateční – VN“ na obecní pp. č. 1972/6 
v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru.  

    .  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 261/12 

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 „Stezka pro chodce 
a cyklisty Klatovy – Beňovy“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání písemné výzvy vybraným dodavatelům k podání nabídky a 
ke splnění kvalifikace. 

 

USNESENÍ č. 12 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 9. června 2020 
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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: 
 Členové:                                                                                 
 Ing. Václav Chroust       

 Ing. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý      

 Bc. Vlasta Komaňská      

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová       

 Petr Kodeš 

 František Kocfelda           

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 07/2020 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 262/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če,  
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy divadla v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 

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

Bod č. 263/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.06.2020. 

 

Bod č. 264/12 

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

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Úvěr pro město Klatovy“ 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 vyjádřené jako 
hodnota přirážky (marže) účastníka zadávacího řízení v procentním vyjádření na ročním 
základě (per annum), která bude zadavateli účtována jako část úroku za poskytnutí úvěru nad 
referenční 

 sazbu 1 M PRIBOR. 
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3.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

4.  Rada města určila Bc. Pavlu Hilscher a Janu Valečkovou ml. k úkonu otevření nabídek a 
zpřístupnění jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji E-ZAK bezprostředně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

 

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

 Petr Fiala 

 Ing. Jiří Pohanka 

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Bc. Vlasta Komaňská 

 Ing. Daniela Pleskotová 

 Mgr. Radka Šustrová 

 Ing. Mgr. Hana Chalupová 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 07.07.2020 zprávu hodnotící komise s návrhem na 

 přidělení veřejné zakázky. 
 

7.  Rada města uložila místostarostovi a ORM zajistit, aby e-aukce proběhla na zasedání 
finanční komise a finančního výboru.. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                 pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 265/12 

Rada města vzala na vědomí závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací města Klatov k 30.04.2020. 

 

Bod č. 266/12 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy s.r.o. konané 13.05.2020. 
 

Bod č. 267/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/HO/2020-údržba z 
09.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava 
povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 2. část“.  

 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla. 
  

2. Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 268/12 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/2020-údržba z 
13.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ROBSTAV k.s. na akci „Oprava povrchu 
komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část“. Předmětem 
dodatku je změna seznamu poddodavatelů při provádění díla.  
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2.  Rada města uložila HO zajistit uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění. 
         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 269/12 

Rada města vzala na vědomí, že v rámci 8. kola výběrového řízení o poskytování zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov nebyla podána žádná žádost.   
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 270/12 

Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2020 akci 

„Parkoviště U Pošty, Klatovy.  
 Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
Bod č. 271/12 

1. Rada města neschválila uzavření smlouvy na umístění stožáru na budovu Točník 74 se 
společností STARNET s.r.o., České Budějovice. 

 

2. Rada města uložila SNK s.r.o. realizovat prodej uvolněné bytové jednotky č. 782/2, 
Jiráskova 782 Klatovy o velikosti 1+1. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 272/12 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva OP VVV  
č. 02_20_080 Šablony III. 
       Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 

Bod č. 273/12 

Rada města schválila nařízení města Klatovy č. 3/2020 o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov platných na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031 pro zařizovací obvod 
„LHO KLATOVY – VÝCHOD“ odvozený ze stávajících zařizovacích obvodů „LHO 
KLATOVY – SPÁLENÉ POŘÍČÍ 1“ a „LHO KLATOVY – KAŠPERSKÉ HORY 2“ v 
územní působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy na území obcí Měčín (k. ú. 
Bíluky, Petrovice u Měčína, Radkovice u Měčína), Mlýnské Struhadlo (k. ú. Mlýnské 
Struhadlo), Plánice (k. ú. Bližanovy, Kvasetice, Lovčice u Klatov, Mlynářovice, Pohoří u 
Lovčic, Štipoklasy u Lovčic), Předslav (k. ú. Němčice u Klatov), Újezd u Plánice (k. ú. Újezd u 
Plánice), Zavlekov (k. ú. Plichtice, Zavlekov) a Zborovy (k. ú. Zborovy). 
        Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č.  274/12 

Rada města schválila svodku událostí městské policie za měsíc květen 2020. 
 

Bod č. 275/12 

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

 věcný dar: podlahový úklidový set CLEAN TWIST XL v hodnotě 999 Kč vč. DPH, 
 dárce: LEIFHEIT CZ a.s., Průmyslová 1387, 253 01 Hostivice. 

Domov pro seniory Újezdec 

 věcný dar: podlahový úklidový set CLEAN TWIST XL v hodnotě 999 Kč vč. DPH, 

 dárce: LEIFHEIT CZ a.s., Průmyslová 1387, 253 01 Hostivice. 

 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 276/12 

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

texty předložených uzavíraných smluv:  
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 566. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 567. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 568.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností MASO WEST s.r.o., Praha, zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 569. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , , Plánice (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 570.  
 

Smlouva č. 023/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel).  
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci zahájení turistické sezony – poř. č. 571.  
 

Smlouva o vystoupení Marty Jandové Verner mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martou Verner, Praha (umělec).  
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci oslav výročí města – poř. č. 572. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2020 - údržba z 13.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností ROBSTAV k.s. 
Praha, zastoupena Ing. Radkem Kozákem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 3.4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 573. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/HO/2020 – údržba z 09.03.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy 
a.s., zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna bodu 4.1. a 4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 574.  

 

Dohoda o užívání technologické části plynové kotelny 63/1, Klatovy mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  (vlastník) a Klatovskou teplárnou a.s., 
zastoupenou Ing. Petrem Beránkem, ředitelem společnosti (žadatel).   
Předmět smlouvy: užívání plynové kotelny – poř. č. 575. 
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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 společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Milanem Vacovským, jednatelem. 
Předmět smlouvy: akce Luby, KT, parc. č. 791/3-NN – poř. č. 576. 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Telco Pro Services, a.s. 
Praha, zastoupena Mgr. Terezou Útlou a Zdeňkou Hurtovou (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy optická přípojka k objektu Plzeňská 90“ – poř. č. 577. 
 

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., zastoupenou Jarmilou Horákovou 
(budoucí oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Čechova, č. parc. 1928/1 – NN – poř. č. 578. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če z 20.01.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou Václavem Svobodou, jednatelem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: změna čl. 5.1. a 5.2. „Smlouvy“ – poř. č. 579. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel)  
a , ,  (klient). 
Předmět smlouvy: akce „Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“ – poř. č. 580. 
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a . , ,  
(zhotovitel).  

Předmět smlouvy: akce: „Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech“ – poř. č. 581. 
 

Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi 
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a  

, ,  (klient).  

Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – 

Podhůrecká ulice – poř. č. 582. 
 

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností PSDS s.r.o. Trabantská 673/18, Praha 9, 
zastoupenou Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D. (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – 

Podhůrecká ulice“- poř. č. 583. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/148/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
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Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ – „Přeložka litinového vodovodního řadu 
DN 250 v km 1,170 a u SO 105“ – poř. č. 584. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /149/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka gravitačního řadu vodovodu PE 
225 v km 3,735“- poř. č. 585. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /150/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodu PVC 1660 v km 

4,290“ – poř. č. 586. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /151/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 

Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodu PVC 315 v km 

4,510“ – poř. č. 587. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /152/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka vodovodní přípojky u SO 109“ – 

poř. č. 588. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /153/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ – poř. č. 
589. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /154/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Odvodnění SO 107“ – poř. č. 590. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/181/2018/33100 Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný)  
a Správou železnic, státní organizací Praha, zastoupenou Ing. Radkem Makovcem, ředitelem 
Oblastního ředitelství Plzeň (budoucí oprávněný).  
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka sdělovacích kabelů Správy 
sdělovací a zabezpečovací techniky a dálkového kabelu Centrumu telematiky a diagnostiky“ – poř. 
č. 591. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /147/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba - „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 
v km 2,870 a u SO 106“ – poř. č. 592. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB /113/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Kuťákem (investor) a , ,  (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: akce Silnice I/27 Klatovy, 1. stavba“ - „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 
v km 2,870 a u SO 106 – poř. č. 593“. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou železnic, státní organizací, zastoupenou 
Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň (povinný). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy – Točník – Otín – vodovod a kanalizace“ – „Točník – vodovodní 
přípojka pro čp. 53“ – poř. č. 594. 
 

Smlouva o výpůjčce č. PASK 01/2020 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí 
Klatovy, s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing Jindřiškou Kurcovou (vypůjčitel) a Janem Vagaday, 
jako zástupce kolektivu Gojo, Vltavská 11, Praha 5 (půjčitel). 
Předmět smlouvy: výstavy „Bioluminiscence – kolektiv Gojo“ – poř. č. 595.  
 

 

Bod č. 277/12 

Rada města doporučila ZM schválit SK Klatovy 1898, z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 300.000 Kč na účast A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2020 – 2021. 

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 278/21 

Rada města schválila spolku Atletika Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč 
na dopravu pro družstva žen a mužů ve II. atletické lize.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 279/12 

Rada města schválila Technickým službám města Klatov použití finančních prostředků IF ve 
výši 200 tis. Kč na rekonstrukci dětského bazénu v KPA Klatovy. 

         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 280/12  

Rada města schválila M&P CATERING s.r.o. nížení nájmu o 50 % po dobu stavebních prací 
na objektu Domažlická 767, Klatovy. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 
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Bod č. 281/12 

Rada města neschválila ústavu CENTRUM HÁJEK z.ú. poskytnutí mimořádné dotace. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 282/12 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 


