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Bod č. 77/7 

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

Bod č.78/7 

Rada města vzala na vědomí informace ohledně dokončovacích prací na Vodojemu. 
 

Bod č.79/7 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 602 o výměře cca 90 m2 v k. ú. 
Sobětice u Klatov panu , , , za cenu obvyklou 
200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 18.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 

2. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecního pozemku pp. č. 341/2 o výměře cca 185 m2 

v k.ú. Střeziměř panu , , . 

3. Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru části pp. č. 2203/16, pp. č. 2215 a části pp. č. 
2203/13 v k. ú. Klatovy o výměře cca 1 600 m2 vč. stavby budoucí propojovací komunikace 
mezi silnicí I/27 a kolonií Markyta od firmy IMPORTO Estate s.r.o., Puškinova 663, 
p. Klatovy zastoupené Ing. Petrem Boušou, jednatelem do vlastnictví města Klatovy. Úkon 
bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě darovací. 

4. Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru pp. č. 322/6 o výměře 958 m2 vč. stavby 
účelové komunikace U GARNI v k. ú. Klatovy a  dětského hřiště v lokalitě U GARNI na 
oddělené části pp. č. 322/10 o výměře cca 168 m2 v k.ú. Klatovy od  

. , , . , do majetku města Klatovy, s podmínkou 
vybudování vpustí a veřejného osvětlení. Úkon bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě 
darovací. 

5. Rada města doporučila ZM schválit prominutí části 50 % smluvní pokuty vyměřené ASL 

Servis s.r.o. za nedodržení termínu kolaudace stavby v PZ Pod Borem v Klatovech dle 

uzavřené SOBK. 
6. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 471/1 a 471/2 v k. ú. Kvaslice o výměře 

cca 30 m2 pro , , , za účelem vybudování vjezdu na 
sousední pp. č. 358/1 a 358/5 v k. ú. Kvaslice, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

7. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 6820 v k. ú. Klatovy o výměře cca 15 m2 

pro , , , za účelem vybudování vjezdu na sousední 
pp.č. 6813 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

8. Rada města neschválila pronájem části o obecní pp. č. 967/6 v k.ú. Klatovy majitelce 
sousedního atriového domu čp. 655/III , , 

, za cenu 2.000,00 Kč/rok + inflace + DPH v platné výši, za účelem umístění 
přístřešku na osobní automobil, na dobu neurčitou. 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

stavbu: „Reko MS Klatovy – Kollárova – stavební úpravy STL plynovodu a přípojky“ na 
obecní pp. č. 217 a pp. č. 3715/5 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, 
s podmínkami HO. 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů a 
souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – stavbě chodníku na pp. 
č. 3715/5 v k. ú. Klatovy pro GasNet, s. r. o. z důvodu realizace akce: „Reko MS Klatovy – 

Kollárova – stavební úpravy STL plynovodu a přípojky“, s podmínkami HO. 

USNESENÍ č. 7 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 16. března 2021 
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10. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, K Vodojemu, parc. č. 3209/93 – NN“ na obecní pp. č. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

11. a) Rada města souhlasila se stavbou nového RD na pp. č. 3209/93 v k.ú. Klatovy ve 
vlastnictví , , dle předložené dokumentace, dle vyjádření 
MA a s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, 
K Vodojemu – vodovodní a kanalizační přípojka pro pp. č. 3209/93“ na obecní pp. č. 
3209/24 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 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. 3209/24 v k. ú. 
Klatovy pro , , z důvodu realizace akce: „Klatovy, 
K Vodojemu – vodovodní a kanalizační přípojka pro pp. č. 3209/93“. 

 c) RM rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 3209/24 v k. ú. Klatovy o výměře cca 15 m2 

pro , , za účelem vybudování vjezdu na sousední pp. č. 
3209/93 v k. ú. Klatovy, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu. 

12. Rada města souhlasila se stavebními úpravami a přístavbou RD čp. 452/IV v Lipové ulici ve 
vlastnictví , , dle předložené dokumentace, dle vyjádření 
MA.  

13. RM souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  stavbu: 

„Čínov, KT, pp. č. 3062/6 - NN“ uložení zemního kabelu NN na obecních pp. č. 3653/2 a 
3822/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

14. 1. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „RD na pp. č. 3062/7 a 3653/4, k. ú. Klatovy“ na prodloužení STL plynovodu, 

s uložením vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením na místní komunikaci  na 
obecní pp. č. 3822/1 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 2. Rada města souhlasila se stavbou RD) na pp. č. 3653/4 a 3062/7 v k.ú. Klatovy ve 

vlastnictví , , Klatovy, dle předložené dokumentace, dle 
vyjádření MA. 

15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Dragounská ulice – STL plynovod + 2 x přípojka pro BD“ na obecních 
pp. č. 3466/2, 3466/4 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

16. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, pp. č. 650/13 – NN“ na obecních pp. č. 631/1, 631/3, 650/13 v k.ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, na dobu určitou, tj. po dobu 
pronájmu obecní pp. č. 650/13 v k. ú. Klatovy pro areál FotbalParku. 

17. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

na stavbu: „STL přípojka plynu pp. č. 668“ na obecní pp. č. 87/12  v k.ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

18. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Štěpánovice, KT, pp. č. 87/10 - NN“ na obecní pp. č. 87/12 v k. ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

19. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Štěpánovice KT, parc. č. 87/13 - NN“ na obecní pp. č. 87/12  v k. ú. Štěpánovice 
u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

20. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 
na stavbu: „Štěpánovice, kat. č. 262/15 – prodloužení vodovodu“ vodovodu na obecní pp. č. 
262/15  v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

21. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Vícenice prodloužení veřejného osvětlení“ na obecních pp. č. 299 a 300  v k. ú. 
Vícenice u Klatov dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
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22. Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav RD čp. 46 a s přístavbou garáže 
v Tajanově u Tupadel, na pp. č. 68/10 a stp. č. 64 v k. ú. Tajanov u Tupadel ve vlastnictví 

, , Klatovy 33901, a , , 
Klatovy 339 01 dle předložené dokumentace, dle vyjádření městské architektky. 

23. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 

„Luby pod hřbitovem plynovod, plynovodní přípojky, přípojky vodovodu a kanalizace, 
sjezdy“ na obecních pp. č. 812/3 a 101/2 v k. ú. Luby a s připojením na místní komunikaci 
na obecním pp. č. 101/2 v k. ú. Luby. 

24. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci 
„Dobrá Voda u Chlistova KT, k. ú. Střeziměř pp. č. 1088 – NN“ na obecních pp. č. 1063 a 
1065 v k. ú. Střeziměř dle předložené projektové dokumentace. 

25. Rada města souhlasila s umístěním prodejního mobilního zařízení italské zmrzliny typu 
zmrzlinářské kolo v Mercandinových sadech u přístaviště lodiček od 01.04.2021 do 
30.09.2021 v době od 14:00 h do 18:00 h a v Hostašových sadech u ulice Plánická od 
01.04.2021 do 30.09.2021 v době od 11:30 h do 13:30 h pro provozovatele  

, , . .  
26. Rada města nesouhlasila s umístěním prodejního mobilního stánku ovocných nápojů a 

točené zmrzliny v Mercandinových sadech - u přístaviště lodiček od 01.04.2021 do 
30.06.2021 v době od 11:00 h do 19:00 h pro  ,  

, . .  
27. Rada města rozhodla o zřízení mezideponie na pp. č. 963/5 a 954/20 v k. ú. Klatovy pro 

firmu GASSPO, spol. s r. o. po dobu realizace stavby „Klatovy, Domažlické předměstí, II. 
etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ a „Klatovy, Domažlické 
předměstí, III. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ s podmínkami 
HO.  

28. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro INVEST 
TEL, s. r. o. Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. č. 3756/1, 
2774/36, 3760/2 v k. ú. Klatovy pro provedení rekonstrukce kNN v rámci akce:  „Klatovy, 
Procházkova – kNN“ v době od 15.03.2021 do 30.03.2021, za vhodných klimatických 
podmínek. 

  Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 80/7 

Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na akci „T-

Mobile – 2. etapa – část 2021-2022“, uzavíranou mezi městem Klatovy jako budoucím 
povinným a firmou T-Mobile Czech Republic a. s. jako budoucím oprávněným.  
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 81/7 

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně příslibu dotace z IROP na akci „Expozice – 

refektář čp. 59/I“ a informace o dalším postupu dle předloženého harmonogramu. 
 

Bod č. 82/7 

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 „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa – část 1“ formou zveřejnění na profilu 
zadavatele, na úřední desce a internetových stránkách + odeslání výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 
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3. 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. 
 

4. Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky). 
     

5. 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. 
 

6. 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 

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 04/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

 

Bod č. 83/7 

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 „Havárie střešního pláště uhelny 
kotelny 106/V, sídliště ROZVOJ, Klatovy“ 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           

Ing. Daniela Pleskotová                                                 

Mgr. Radka Šustrová       

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

6. Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 04/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 

Bod č. 84/7 

Rada města vzala na vědomí realizační plán na rok 2021, který je součástí Komunitního plánu 
sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku. 
 

Bod č. 85/7 
Rada města doporučila ZM rozdělit dotaci takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken 

b) 100 tis. Kč na akci objekt muzea čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád dvorní části 
a štít. 

  Zodpovídá: Ing. Kunešová 

 

Bod č. 86/7 

1. Rada města schválila snížení nájemného pro nebytové prostory ve výši 100% pro provozovny, 
které jsou ohroženy opatřeními vlády z důvodu zmírnění epidemiologických opatření a to od 
29.3.2021 po dobu platnosti protiepidemických opatření. 
Rada města schválila snížení nájemného pro nebytové prostory ve výši 50 % pro 

provozovny, které jsou částečně ohroženy opatřeními vlády z důvodu zmírnění 
epidemiologických opatření a to od 29.3.2021 po dobu platnosti protiepidemických opatření. 
U ostatních provozoven v seznamech neuvedených již od 29.3.2021 neplatí sleva na 
nájemném pro nebytové prostory. V jednotlivých případech je možné podat individuální 
žádost o poskytnutí slevy. 

 

2. Rada města neschválila zvýšení nájemného z nebytových prostorů o procentuální část, 
vyjadřující míru inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2020. 

  Zodpovídá: Ing. Kurcová 

 

Bod č. 87/7 

Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací a 
území města Klatovy pro rok 2021“ dle přiloženého návrhu komise. 

 Zodpovídá: p. J. Koželuhová 

 

Bod č. 88/7 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 01.03.2021 
 a přijala následující závěry:  
žádosti o mimořádné dotace:  
1. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na „Okresní soutěž 

ml. zdravotníků“ ve výši 15.000 Kč, 
2. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na „Oceňování 

bezpříspěvkových dárců krve“ ve výši 10.000 Kč, 
3. Oblastní spolek ČČK Klatovy – neschválila poskytnutí mimořádné dotace na zakoupení 

dodávkového vozidla, 
4. Oblastní spolek ČČK Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost Úřadu 

Oblastního spolku ČČK ve výši 40.000 Kč na celý rok 2021, 

5.  Milan Janoušek – schválila poskytnutí mimořádné dotace na financování mezinárodních 
turnajů v tenisu pro hráče Lukáše Janouška ve výši 40.000 Kč, 
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6. Svaz zdravotně postižených Šumava – schválila poskytnutí mimořádné dotace na návštěvu 
divadelního představení ve výši 10.000 Kč, 

7. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné 
dotace na soutěž Mladý zahrádkář ve výši 5.000 Kč, 

8. Klub Křišťál, z.s. – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost klubu ve výši 
16.000 Kč, 

9. Triatlon klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na přespolní běh „Husínský 
kros“ ve výši 3.000 Kč, 

10. Veronika Náměstková – schválila poskytnutí mimořádné dotace na mapy pro orientační běh 
ve výši 20.000 Kč, 

11. Klub přátel Klatovska – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost spolku, údržbu 
objektu na Hůrce, pořádání akcí ve výši 25.000 Kč, 

12. Bowle 09 1. pétanque Klub Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na pořádání 
regionálních turnajů ve výši 8.000 Kč, 

13. Klub 3. armády v Klatovech – schválila poskytnutí mimořádné dotace na vydání knihy ve 
výši 25.000 Kč, 

14. Lukáš Kadlec – schválila poskytnutí mimořádné dotace na soutěž v silových disciplínách ve 
výši 10.000 Kč, 

15. Šumavský spolek neslyšících Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace na nájem a 
provoz ve výši 6.000 Kč. 

16. Spolek Klatovanů v Praze – schválila poskytnutí mimořádné dotace na činnost spolku ve 
výši 10.000 Kč, 

17. Svaz zdravotně postižených - Šumava - schválila poskytnutí mimořádné dotace na kulturní a 
vzdělávací činnost, ozdravné akce ve výši 50.000 Kč. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 

veřejnoprávní smlouvy.  
  Zodpovídá: pí Koželuhová 

 

Bod č. 89/7 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2021“, tematický okruh č. 5 „Západočeské baroko“ ve výši 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a 
její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 dost. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: Bc. Poupová 

 

Bod č. 90/7 

Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na kulturní aktivity do titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2021“, Bohuslav Balbín, ve výši 100 tisíc Kč, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 

s ustanovením § 27 dost. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zodpovídá: Bc. Poupová 

 

Bod č. 91/7 

Rada města rozhodla o Přistoupení města Klatovy k Pověření výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvkovou organizaci 
pro rok 2021 ve znění Přílohy.  
 Zodpovídá: Bc. Kleinerová 
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Bod č. 92/7 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2021. 
 

Bod č. 93/7 

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 spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (město) a útulkem pro kočky Šance pro kočku, z.s., zastoupený předsedkyní spolku 
Annou Špačkovou (útulek).  
Předmět smlouvy: Umístění a následná péče o nalezené, odložené a toulavé kočky, které jsou 
odchycené v místě působiště města – poř. č. 46. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 3/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a Ing. arch. Adrianou Stejskalovou, Bakov nad 
Jizerou (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 9, Vídeňská ulice, Klatovy – poř. č. 47. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Sedlákova, parc. č. 1510/11 – kNN – poř. č. 48. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Kosmáčov, p.č. 17/1 – kNN – poř. č. 49. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ŘSD ČR, přísp. org., 
zastoupena Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinný) 
Předmět smlouvy: „Klatovy-Čínov kanalizace 1. část“ – poř. č. 50. 
 

Bod č. 94/7 
Rada se seznámila se záměrem České pošty, s.p., uzavřít pobočku v Gorkého ulici v sobotu pro 

nedostatek zákazníků. Rada města doporučuje udržení alespoň zúžené doby provozu od 8 h do 
11 h, ve frekventovaných obdobích v plném rozsahu. 
 

Bod č. 95/7 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 

 

 

  

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Martin Kříž  

             starosta města                     místostarosta                                          

        


