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Bod č. 459/22 
Rada města rozhodla o revokaci usnesení z 23.06.2020 a doporučila ZM schválit prodej pozemků, určených 
k zástavbě rodinným domem v:  
a)  k. ú Drslavice u Tupadel:  
 pp. č. 147/19 o výměře cca 532 m2 , , p. ,  

 pp. č. 147/20 o výměře cca 531 m2 , , p.   
 pp. č. 147/21 o výměře cca 537 m2 , , p.   
 pp. č. 147/22 o výměře cca 551 m2 , ,    
 pp. č. 147/23 o výměře cca 508 m2 , ,    
 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 včetně DPH,  
b)  k. ú. Klatovy:  
 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 včetně DPH, s tím, že žadatel může v aukci koupit pouze jeden ze jmenovaných 

pozemků,  
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 Kč/m2 

včetně DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 460/22 

1.  Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z listopadu 2020. 

2.  Rada města doporučila ZM schválit Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 1“ z listopadu 2020. 

3.  Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 
Klatovy – 3. etapa, část 1“ v roce 2021 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 16,9 mil. Kč 
vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu SFPI – Regenerace sídlišť. 

4.  Rada města doporučila ZM schválit dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 

 předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 

 neuznatelných. 
5.  Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 461/22 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 16.11.2020. 
 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr       Ing. Václav Chroust  
             starosta města                               místostarosta                                           

  

            Ing. Martin Kříž  
                      místostarosta 

USNESENÍ č. 22 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 5. listopadu 2020 


