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Bod č. 283/13 

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

Bod č. 284/13 

Rada města schválila Tarif platný v MHD Klatovy od 01.07.2020. 

         Zodpovídá: p. F. Kocfelda 

Bod č. 285/13 

Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu postupu prací akce „Regenerace PS Pod 
Hůrkou, Klatovy – etapa 7 – Podhůrecká ulice“ a uložila ORM zabývat se připomínkami z diskuse.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 286/13 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Revitalizace 
parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – VYSSPA Sports Technology s.r.o., 

Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.302.113,73 Kč 
bez DPH, 7.625.557,61 Kč vč. DPH. 

   Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 287/13 

1. Rada města revokovala své usnesení z 03.03.2020 a doporučila ZM schválit prodej 
následujících pozemků, určených k zástavbě rodinným domem: 
a)  k. ú Drslavice u Tupadel: 
 pp. č. 147/18 + část pp. č. 147/19 o výměře cca 573 m2,  

 část pp. č. 147/19 + část pp. č. 147/20 o výměře cca 572 m2,   

 pp. č. 147/21 + část pp. č. 147/20 o výměře cca 572 m2,  

 část pp. č. 147/22 + část pp. č. 147/23 o výměře cca 609 m2,  

 část pp. č. 147/23 o výměře cca 610 m2, 

 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 bez DPH, s tím, že žadatel může podat žádost o koupi pouze 
na jeden ze jmenovaných pozemků. 

 

b) k. ú. Klatovy dle GP: 
  pp. č. 3224/14 + 3224/23 o výměře 1 199 m2,  

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

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

 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 
2.500,00 Kč/m2 bez DPH, s tím, že žadatel může podat žádost o koupi pouze na jeden ze 
jmenovaných pozemků. 
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c) k. ú. Klatovy 

 pp. č. 405/1 o výměře 640 m2,  

 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny smluvní 
2.700,00 Kč/m2  bez DPH. 

 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej: 
a)  části pp. č. 416/15 a 416/16 o celkové výměře cca 145 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví 

, , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 31.900,00 Kč bez DPH, 
b)  část pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 83 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví manželů  

  a , , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, 

tj. celkem cca 18.260,00 Kč bez DPH, 
c)  část pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 58 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví  

  , , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, tj. celkem 

cca 12.760,00 Kč bez DPH, 
d)  pp. č. 416/22, 416/23, 416/24 o celkové výměře 111 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví 

, , , za cenu obvyklou  
  220,00 Kč/m2, tj. celkem 24.420,00 Kč bez DPH, 
e)  pp. č. 416/17 o celkové výměře 101 m2 v k. ú. Kvaslice do vlastnictví , 
  , , za cenu obvyklou 220,00 Kč/m2, tj. celkem 22.220,00 Kč 

bez DPH. 

 

Rada města rozhodla o výpůjčce: 

f) části pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 240 m2 v k. ú. Kvaslice pro manžele  a  
, , ,  

g)  části pp. č. 416/2 o celkové výměře cca 260 m2 v k. ú. Kvaslice pro , 
, . 

 

3. Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pp. č. 698/24 a 698/1 o celkové 
výměře cca 30 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí , 

. . ,  za cenu smluvní (dle ZP obvyklou) 550,00 Kč/m2, tj. 

celkem cca 16.500,00 Kč bez DPH. 
 

4. Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 3209/27 o výměře 1 148 m2 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví . , ,  –  do majetku města za 
cenu dle znaleckého posudku cca 194,60 Kč/m2, tj. celkem 223.380,00 Kč bez DPH. 

 

5. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků dle GP – pp. č. 734/29 a 735/3 
vše k. ú. Točník u Klatov o celkové výměře 2 649 m2 z vlastnictví ČR – Státního pozemkového 
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města.  

 

6. a) Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 27.03.2018 a zamítnout dar pozemků 
 zastavěných stavbami veřejného charakteru u domu č. 9 v rámci stavby „96 bj. Plánické 
 předměstí Klatovy – IV. etapa“ do majetku města z důvodu porušení podmínek SoBD. 
 

 b) Rada města revokovala část URM z 06.03.2018 a rozhodla o zamítnutí daru staveb 
 veřejného charakteru do majetku města vybudovaných u domu č. 9 v rámci akce: „96 bj. 
 Plánické předměstí Klatovy – IV. etapa“, z důvodu porušení podmínek SoBD. 
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7. Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků pp. č. 44/2, 44/4, 45/4, 266, 647 vše v k. ú. Sobětice 
u Klatov o celkové výměře 2 625 m2 pro Sbor dobrovolných hasičů Sobětice, na dobu 
neurčitou. 

 

8. Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu části pp. č. 1927/37 o výměře cca 2 500 m2 v k. 

ú. Klatovy , , .  do 31.08.2022 pro účely udržování a 
zřízení patovacího greenu za nájemné ve výši 3.500 Kč/ha/rok, tj. 875 Kč/rok. Úkon bude 
zajištěn dodatkem č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě. 

 

9. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, Luby, pp. č. 98/14 - NN“ na obecních pp. č. 98/10, 98/22 a 812/3 vše v k. ú. Luby 
dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

           Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 288/13 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Štěpánovice – U prodejny svítidel, 
prodloužení vodovodu“. 
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 685.458,68 Kč bez 
DPH, 829.405,00 Kč vč. DPH. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 289/13 

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 „Oprava sprch a sociálního zařízení 
v šatnách na zimním stadionu 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 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                                                 
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 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 předpokládaném termínu 07.07.2020 zprávu 
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
Bod č. 290/13 

1. Rada města  doporučila ZM schválit v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2020 akci 
„Odvodnění MK směr Sekrýt v obci Štěpánovice vč. následné opravy povrchu komunikace“ 

v částce 1,5 mil. Kč jako příděl do Vodohospodářského fondu 2020.   
2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

města na akci „Výměna vodovodu + odvodnění MK směr Sekrýt v obci Štěpánovice“ a 
rozhodla o uzavření SoD na tuto akci s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. za cenu 
2 261 812,20 Kč bez DPH. 

3. Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 291/13 

1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/20/2020/Ko z 

13.03.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Klatovy na  akci „Klatovy- ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. 

      Předmětem dodatku je změna seznamu poddodavatelů. 
 

2.  Rada města ukládá ORM uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 292/13 

Rada města doporučila ZM schválit uzavření koncesní smlouvy  „Provozování vodohospodářské 
infrastruktury města Klatovy“ dle nabídky vybraného dodavatele, společnosti Šumavské vodovody 
a kanalizace, a. s., Kodinova 672, 339 01 Klatovy, IČ 25232100; k uzavření koncesní smlouvy bylo 
vydáno souhlasné předchozí stanovisko dle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s tím, že závazky vyplývající ze smlouvy nebudou mít negativní vliv na rozpočetové 
hospodaření města Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

                   pí Mgr. R. Šustrová  
Bod č. 293/13 

Rada města uložila vedení města jednat se společností GasNet, s.r.o. o prodeji plynovodů ve 

vlastnictví města. 

  Zodpovídá: vedení města 

 

Bod č. 294/13 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Stabilizace a obnovy venkova 2020 (PSOV)“ k projektu s názvem „Dětské hřiště 
Čínov“. 

 

2. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“. 
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3. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 320.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše“. 

 

4. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 120.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 

„Klatovy, Václavská ul., měšťanský dům“. 
 

5. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 51.282,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ 
k projektu s názvem „Věcné vybavení pro JSDHO Sobětice, Dehtín, Tupadly, Habartice, 
Točník, Štěpánovice, Střeziměř.  

Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti pro JSDHO Otín. 
 

6. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 1.250.000,00 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 
2020“ k projektu s názvem „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa“. 

 

7.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 600.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ 

k projektu s názvem „Oprava sprch a sociálního zařízení v šatnách na zimním stadionu 
v Klatovech“. 

 

8. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 235.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ k projektu 

s názvem „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, Klatovy“. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 295/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
z 08.06.2020. 

 

Bod č. 296/13 

1. Rada města schválila upravené Plány hospodaření příspěvkových organizací města 

 pro rok 2020. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových 

 organizací města pro rok 2020. 
 

2. Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací  
 města pro rok 2020, a to: 

 a) objem prostředků na platy pro rok 2020 

 b) odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

Bod č. 297/13 

1. Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2020. 
2. Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí následujícím subjektům: 

a) LTK Klatovy z. s. na stavbu tenisového dvorce s umělým povrchem ve výši 400.000 Kč, 

b) SK Klatovy Volejbal, z.s. v rámci Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ pro I. pololetí 2020 ve výši 74.704 Kč. 

        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 298/13 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného zasedání  finanční komise a finančního 
výboru z 15.06.2020. 

 

Bod č. 299/13 

Rada města schválila: 
a) přijetí dotace ve výši 40.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Mezinárodní festival komorní 

hudby Klatovy 2020“, 

b) přijetí dotace ve výši 20.000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Stánek informačního centra v 
Klatovech“. 

 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 300/13 

1. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 Klatovy. 
2. Rada města schválila Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za 

rok 2019. 

3. Rada města schválila Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech 

pro rok 2020. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 301/13 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020  
o nočním klidu.  
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

Bod č. 302/13 

Rada města schválila Městskému kulturnímu středisko Klatovy, p.o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a 
mládeže v roce 2020“. 
        Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

Bod č. 303/13 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise č. 5/20 z 02.06.2020 a přijala následující 
závěry: 
k bodu 4. 1.  vzala na vědomí ukončení nájmu p. , ,   

  b.č. 15 k 31. 7. 2020, 

k bodu 5. 1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, 
 Vrbova 53/IV s pí  a p. , bytem  
 ,  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 6. 1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na adrese Klatovy, Podhůrecká 
 832/III s p. , bytem , , na dobu 
 neurčitou, pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
 40.000 Kč, 

k bodu 6. 2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 614 na adrese Klatovy, Podhůrecká 
 832/III s pí , bytem , , na dobu neurčitou, 
 pod podmínkou uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 40.000 Kč, 

  k bodu 7. 1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8, Klatovy, Zahradní 
 743/III s pí , trvale bytem , , tč.  
 ,  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 7. 2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 9, Klatovy, Zahradní 
  743/III s pí , trvale bytem , , tč.   
  ,  na dobu určitou 3 měsíce, 
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k bodu 7. 3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 19, Klatovy,  
  Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem . , , na 

  dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 7. 4.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 31, Klatovy,  
  Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem , 
  na dobu určitou 3 měsíce,  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 304/13 

1. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 31 na adrese 
Klatovy, Václavská 122/I, jehož nájemcem je p. Jaroslav Volanský, , na dobu 
určitou do 31.12.2020. 

 

2. Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek a doporučila ZM 
schválit prodej: 

a) bytové jednotky č.  669/16, U Pošty 669/III, Klatovy, 

b) bytové jednotky č. 484/20, Prusíkova 484/III, Klatovy. 

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 305/13 

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

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

a JUDr. Danielem Volopichem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Plzeň. 
Předmět smlouvy: akce „Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 596. 
 

Smlouva č. ORM/31/2020/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou  
Ing. Jindřiškou Kurcovou, jednatelkou společnosti (žadatel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2019 – poř. č. 597. 
 

Smlouva č. ORM/32/2020/K1 o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Technickými službami města Klatov, příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Peterem Pošefkou, ředitelem organizace (žadatel).  
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofot r. 2019 – poř. č. 598. 
 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1003992003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Praha, zastoupený Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj. 
Předmět smlouvy: parc. č. 2593 v k.ú. Klatovy a 133/11  k.ú. Luby – poř. č. 599.  
 

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

(nájemce) a , ,  a , ,  

(pronajímatel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 148/3 a 148/4 v k.ú. Klatovy – poř. č. 600. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.VB 156/2020/33100/Kt  mezi městem Klatovy, 

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ,  

, , .  
, , , ,  (povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: stavba „Silnice I/27 – přeložka Klatovy, 1. stavba“ – poř. č. 601. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou Václavem 
Kutilem, předsedou představenstva (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna seznamu poddodavatelů – poř. č. 602. 
 

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: část p. č. 3405/12 – poř. č. 603. 
 

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

(kupující) a C SYSTEM CZ a.s., zastoupenou členem představenstva Ing. Michalem Kulíkem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: nákup počítačové techniky – poř. č. 604. 
 

Bod č. 306/13 

Rada města schválila dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložený 
návrh odměn ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat jednotlivé 
ředitele. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 307/13 

Rada města v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací MěÚ Klatovy dle předloženého návrhu.  
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 308/13  

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., Odpadové 
hospodářství města Klatov, s.r.o. a Správa nemovitostí města Klatovy, s.r.o., schválila odměny 
ředitelům organizací. 
 

Bod č. 309/13 

Rada města schválila předložený program zasedání zastupitelstva města konané 30.06.2020. 
 

 

Bod č.  310/13 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 


