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Bod č. 117/9 

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

Bod č. 118/9 

Rada města vzala na vědomí informaci velitele o činnosti městské policie.      
 

Bod č. 119/9 

Rada města projednala výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o. za r. 2020. 
        Zodpovídá: p. Ing. V. Král Ph.D. 
Bod č. 120/9 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. 
projednala výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti za r. 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 121/9 
1. Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových 

 organizací města za rok 2020 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací 
 tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 
 

2. Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2020 v souladu s 
ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2020.  

 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č.122/9 

Rada města doporučila ZM: 

a) v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat závěrečný účet města za rok 
2020 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru 

ZM a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad, 

 

b) schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 31.12.2020, 

 

c) schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 v hlavní činnosti po zdanění 
 ve výši 41.333.110,30 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti 
 hospodářské (2.333.306,25 Kč) ve výši 229.034,13 Kč na analytický účet 419/82 – Fond 

 oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (2.104.272,12 Kč) na účet 432 – Výsledek 
 hospodaření minulých let. 

   Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

USNESENÍ č. 9 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 13. dubna 2021 
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Bod č. 123/9 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 02/2021. 
  Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 124/9 

Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání  finanční komise a finančního výboru 
z 12.04.2021. 

 

Bod č. 125/9 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej stp. č. 54 o výměře 136 m2 včetně stavby čp. 54  
 a části pp. č. 68/19 o výměře cca 213 m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel p. , 

, . 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pozemků pp. č. 13,  rybníku  o výměře 
961 m2 a pp. č. 14/1, břehu rybníka o výměře 524 m2 v k. ú. Drslavice u Tupadel vlastníku 
sousedního pozemku , , .  za kupní cenu 
smluvní ve výši  120.480,00 Kč bez DPH ( DPH bude účtováno). 

 

3. Rada města rozhodla o odložení úhrady nájemného z obecních pozemků , 
,  do 15.10.2021.  

 

4. Rada města rozhodla o pronájmu pp. č. 2597/4, 2597/5, 2597/6, 2597/7 a 2597/8 o celkové 
výměře 10 058 m2

 
v k. ú. Klatovy za účelem výcviku řidičů motocyklů v autoškole na dobu 

neurčitou za nájemné ve výši 4.000,00 Kč/rok + DPH pro , , 

. 

 

5. a) Rada města vzala na vědomí informaci o připravovaném záměru umístění terénních hracích 
 prvků na pp. č. 2594/2 v k. ú. Klatovy (Chaloupky) a uložila ORM zajistit jejich osazení 
 včetně vybudování zábran podél rybníka. 

  b) Rada města rozhodla o výpovědi smlouvy  o výpůjčce  obecních pp. č. 2594/2 a stp. č. 1310 
 vše v k. ú. Klatovy o celkové výměře 1.056 m2 , ,  
 .   

 

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

společnosti  
na dobu neurčitou po dobu letní sezóny, tj. každoročně od 01.05. do 30.09., za cenu  

 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, celkem 400,00 Kč/rok bez DPH. 

 

7. Rada města rozhodla o pronájmu části obecní stp. č. 1616 v k. ú. Klatovy o výměře 60 m2 

Oblastní charitě Klatovy, Václavská 12, p. Klatovy za účelem parkování 6 osobních automobilů 
žadatele a jeho pracovníků na dobu neurčitou, do doby vyřešení využití objektu (s tříměsíční 
výpovědní lhůtou) za cenu 10,00 Kč/m2/rok + DPH + inflace, celkem 600,00 Kč za rok + DPH + 
inflace.    

 

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

stavbu: „Klatovy, ul. za tratí – přeložka vodovodu LT 200“ na obecní pp. č. 957/22, 3452/1  

 a 3454/2 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, ŠVK, popř. TSMK. 
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9.  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemku pp. č. 217 v k. ú. Klatovy ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „REKO MS Klatovy – Kollárova ul., stavební úpravy STL 
plynovodu a přípojky“ v rozsahu cca 60 bm plynovodu ve stávající trase. 

                                                                                                     Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 126/9 

1. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč do programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 - 2024 na akci „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ a 
uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu do 30.04.2021.  

 

2. Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč do programu č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 - 2024 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy základní 
školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ a uložila ORM zajistit podání žádosti v termínu 
do 30.04.2021.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  

Bod č. 127/9 

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 „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“ 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       

 Luděk Černík  

 Ing. Jindřiška Kurcová       

 a uložila jejím členům zúčastnit se na výzvu jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6.  Rada města uložila ORM předložit RM v předpokládaném termínu 05/2021 zprávu hodnotící 
komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 128/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze 06.04.2021. 

 

Bod č. 129/9 

Rada města neschválila podání žádosti o grant v rámci vyhlášené výzvy Nadace partnerství 
k podávání projektů na výsadbu stromů 2021 na akci „Výsadba stromů u PPO ve Střeziměři“.  

 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek  

Bod č. 130/9 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci účast 
v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“. 
 Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 131/9 

1. Rada města projednala žádosti o mimořádné dotace a doporučila ZM: 
a) schválit poskytnutí dotace České asociaci překážkových sportů ve výši 120.000 Kč na 

mistrovství ČR v překážkovém sportu, 
b) schválit poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 63.000 Kč pro 

Univerzitu třetího věku ZČU v Klatovech 2021, 

c) schválit finanční příspěvek ze Zlatého fondu Folklornímu spolku Šumava Klatovy ve 

výši 150.000 Kč na XXVII. Mezinárodní folklorní festival 2021. 
 Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 132/9 

Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 22.03.2021.  

 

Bod č. 133/9 

Rada města neschválila poskytnutí dotace organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Prokopov 207/25, 301 00 Plzeň. 

                                                                                               Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 134/9 

Rada města schválila poskytnutí dotace Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné 
péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101, pro rok 2021 ve výši 5.000 Kč 
na aktivity zážitkové pedagogiky pro klienty SVP z kapitoly odboru SVZ. 

   Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 135/9 

Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice Plzeň  
na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města 

Klatovy pro rok 2021 ve výši 130.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru SVZ a současně schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 136/9 

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

Bod č. 137/9 

Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.  
    Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
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Bod č. 138/9 

Rada města projednala zápis z bytové komise č. 4/21 a přijala tyto závěry: 
k bodu 1.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 3, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III, s pí , , .  na 
  dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 7, na adrese Klatovy, 
  Zahradní 743/III s pí  a . ,  
   na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 10, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s pí , ,  na dobu  
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 1.4. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 37, na adrese Klatovy,  
  Zahradní 743/III s p. , , , na dobu 
  určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 0+1 s příslušenstvím na adrese Klatovy, 
  Koldinova 326/II s pí , , , na  
  dobu určitou 1 rok, pod podmínkou ukončení nájmu bytu č. 7, na adrese ,  

  , 

k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 3+KK s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Plánická 836/IV s pí , ,  na 
  dobu určitou 1 rok, pod podmínkou ukončení smlouvy o ubytování ubyt. jednotky č. 4, 

  na adrese , .        
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 139/9 

Rada města doporučila ZM schválit prodej bytové jednotky č. 430/1, Vaňkova 430/II, Klatovy. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 140/9 

Rada města schválila Městkému kulturnímu středisku Klatovy, p.o. podání žádosti a případné 
přijetí dotace z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“. 
   Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

 

Bod č. 141/9 

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností GasNet, s.r.o., 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Zdeňkem Petrášem 
(budoucí oprávněný) a Ing. Zbyňkem Pitelem, Mgr. Michaelou Pitelovou, Ing. Vítem Matysem a 
Ing. Ilonou Matysovou (investor). 

Předmět smlouvy: akce č. 8800101605_1/BVB - poř. č. 58. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  (budoucí 
dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/24, 139/38 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 59. 
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  
(budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/37 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 60.  
 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a , ,  (budoucí 
dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 139/24, 139/37, 139/38 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 61. 
 

Smlouva kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(kupující) a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., zastoupenou Ing. Ivanem Janekem 

(prodávající). 
Předmět smlouvy: metropolitní síť – mikrotrubičky – Podhůrecká ul. – poř. č. 62. 
 

Smlouva kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
(prodávající) a společností T-Mobile Czech Republic, a.s., zastoupenou Ing. Ivanem Janekem 

(kupující). 
Předmět smlouvy: metropolitní síť – mikrotrubičky – Koldinova ul. – poř. č. 63.  
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a 

, ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebytový prostor v čp. 53, Vrbova ul.,  Klatovy IV – poř. č. 64. 
 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajimatel) a  

. . , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: nebytový prostor v čp. 9 , Vídeňská ul., Klatovy IV – poř. č. 65. 
 

Bod č. 142/9 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 20.04.2021. 
 

 

Bod č. 143/9 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

  

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 


