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USNESENÍ č. 5
ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. února 2021

Bod č. 50/5
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 51/5
Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ
Klatovy Ing. Janu Holubovou,
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 52/5
1. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro Silnice
Klatovy a. s. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 967/13, 968/60,
967/6 v k. ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Oprava povrchu komunikací, vodovodu
a kanalizace v Klatovech 2021, I. část“ v termínu od 08.03.2021 do 31.03.2021, za
vhodných klimatických podmínek, dle podmínek HO.
2.

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro
INVESTTEL, s. r. o. a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 782/13,
782/10, 782/9, 870/1 a 791/7 v k. ú. Luby z důvodu realizace akce „Luby, KT, pp. č. 791/3 –
NN, IV-12-0016019“ v termínu od 08.03.2021 do 17.03.2021 za vhodných klimatických
podmínek, dle podmínek HO.

3.

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu „Plynová přípojka k čp. 51 a čp. 46 Otín u Točníku“ na obecní pp. č. 146/7 v k. ú.
Otín dle předložené dokumentace.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů
a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 146/7
v k. ú. Otín souvislosti s uložením dvou plynovodních přípojek pro Jiřího a Emílii
Slavíkovi a Vlastimila Pechana dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov a dle
podmínek HO.

4.

a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu přípojky optické sítě v ul. 5. května pro připojení objektu čp. 66 (vlastník
a areálu společnosti Holz Schiller s. r. o. na obecních pp. č. 811/17 a 811/22
v k. ú. Luby – dle předložené dokumentace.
b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů
a souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – chodníku na pp.
č. 811/17 a 811/22 v k. ú. Luby v souvislosti s uložením přípojky optické sítě pro
INVEST TEL, s. r. o., dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov a dle podmínek
HO.

5.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na akci „Klatovy,
Tyršova, parc.č.486/4 - NN“ vč. umístění kabelu NN do pozemku města pp. č. 3209/32
v k. ú. Klatovy dle předložené PD, s podmínkami HO.
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6.

Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Třešňovka, pp. č. 2186/43 - NN“ v obecních pp. č. 2186/9, 2186/58
a 2186/59 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 53/5
Rada města schválila předložený návrh Dílčí územní studie na umístění víceúčelového hřiště
v areálu ZŠ Tolstého v Klatovech a uložila OVÚP zajistit vložení dat o této územní studii do
evidence územně plánovací činnosti.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 54/5
Rada města vzala na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2021
MPO do Programu EFEKT II. pro rok 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Klatovech – 3. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 55/5
1. Rada města rozhodla o podání žádostí z programů památkové péče Plzeňského kraje na
akce:
a) Klatovy, nám. Míru, radnice 62/I – restaurování lustrů – III. etapa,
b) Klatovy, Hůrka – rekonstrukce podlahové plochy bývalé kaple,
c) Klatovy, Plánická – Vídeňská, městský dům čp. 3, 4/I,
d) Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV,
e) Klatovy, Pražská ul., městský dům čp. 23/I,
f) Klatovy, Václavská – Pražská, městský dům čp. 122/I,
a uložila ORM podat žádosti v termínu do 22.03.2021.
2.

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování
a modernizace sportovišť v roce 2021 na akci „Víceúčelové hřiště Točník“ a uložila ORM
podat žádost v termínu do 10.03.2021.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 56/5
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 01.02.2021.
Bod č. 57/5
Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 v souladu s ust. § 23 odst. 5
školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 58/5
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Čapkova ul. zapojení do projektu „Obědy do škol v Plzeňském
kraji“ ve školním roce 2021 – 2022.
Zodpovídá: pí PaedDr. Mgr. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 59/5
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2021.
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Bod č. 60/5
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou a Stavebním a nájemním
družstvem 60 b.j. Klatovy, zastoupené předsedou představenstva Tomášem Denkem (pronajímatel)
a
,
,
(nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem garážového státní – poř. č. 33.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.,
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy,
zastoupenou ředitelkou Mgr. Lucií Švehlovou (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru v čp. 139/I – poř. č. 34.
Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a
,
,
, (pachtýř).
Předmět dodatku: změna čl. III. „smlouvy“ – poř. č. 35.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pořadatel) a společností RedHead Music s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem
Staňkem (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Callty, 22.12.2021 – poř. č. 36.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností CZECHOMOR AGENCY s.r.o. Praha, zastoupenou
jednatelem Karlem Holasem.
Předmět smlouvy: vystoupení hudební skupiny ČECHOMOR 18.09.2021 – poř. č. 37.
Smlouva č. 014/21 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá
Boleslav (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: hudební produkce v rámci AVON pochodu - Anna K BAND – poř. č. 38.
Dohoda o poskytnutí pomoci a peněžní náhradě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a osobou, která zajistí péči o osoby bez přístřeší
(poskytovatel).
Předmět smlouvy: zajištění peče o osoby bez přístřeší – poř. č. 39.
Bod č. 61/5
Rada města neschválila poskytnutí mimořádné dotace organizaci ALKA, o.p.s., Podbrdská 269,
Příbram a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 62/5
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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