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Bod č. 167/11 

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

Bod č. 168/11 

1.  a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  
 uložení vodovodního řadu DN 80 v 5. cestě v zahr. kolonii Pod Hůrkou a s uložením 
 kolmých přípojek  pro majitele zahrad pp. č. 1395/34, 1395/37, 1395/38, 1395/39, 1395/41, 
 1395/43, 1395/44, 1395/46, 1395/47, 1395/48 ve vlastnictví p. , 
 , , , . , 
 , , , .  
 , 

  

 b) Rada města schválila dar vodovodního řadu v pp. č. 3516/6 a 1395/42 v k. ú. Klatovy (v 5. 
 cestě) v délce  cca 95 bm, do majetku města od , , 

 , , . ,  
 , , , .  
 .  

 

2. a) Rada města souhlasila s napojením zahrady pp. č. 1395/64 ve vlastnictví Radka Farného, 
 Bolešiny 44, p. Klatovy formou prodloužení vodovodního řadu v obecní pp. č. 1395/58  

 v k. ú. Klatovy (podélně v 6. cestě) od šikmého vedení DN 300 v délce cca 3 bm (k místu 
 odbočky kolmé přípojky) a uložení kolmé přípojky k zahradě žadatele, na náklady žadatele, 
 , , . , s podmínkami HO a ŠVK  

  

 b)  Rada města schválila dar vodovodního řadu v pp. č. 1395/58 v k. ú. Klatovy (v 6. cestě) 
 v délce cca 3 bm, do majetku města od , , . .  

  

3. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na akci “SENÍK k. ú. 
Otín u Točníku p. č. 73/16“ v k. ú. Otín u Točníku, dle předložené projektové dokumentace  

a v souladu s platným územním plánem města Klatov.                                 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 13/1 o výměře  34  m2 za cenu dle ZP 

obvyklou 430,20 Kč/m2 a pp. č. 449/5 o výměře 18 m2 za cenu dle ZP obvyklou 200,76 Kč/m2 , 

celkem 18.240,48 Kč bez DPH (DPH bude účtováno), vše v k. ú. Štěpánovice u Klatov, do 

vlastnictví , , . 
 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 

 „Rezidence Pod Šumavou SO1, rodinný dvojdům I, II“ na pp. č. 204/4 a stp. č. 174 v k. ú. 
 Luby včetně povolení umístění plynovodních přípojek v pp. č. 203/9 a 811/46, vodovodní a 
 kanalizační přípojky v pp. č. 203/9 a připojení na MK na pp. č. 203/9 a 811/46 – dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO.  
 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a souhlasila 
 s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp. č. 203/9 v k. ú. Luby pro 

USNESENÍ č. 11 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 11. května 2021 
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 společnost REFICO s. r .o. z důvodu realizace akce: „Rezidence Pod Šumavou SO1, 
 rodinný dvojdům I, II – přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu“. 

 

 c) Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 811/16 v k. ú. Luby za účelem zřízení vjezdu na 
 pp. č. 804/4 a stp. č. 174 tamtéž. 

 

6. a) Rada města souhlasila s pořádáním cyklistického závodu horských kol 12.06.2021 v prostoru  

 Klatovského boru dle předloženého plánku závodu. 

 

       b) Rada města souhlasila s uzavírkou části komunikace Podborská vč. chodníků mezi  
 křižovatkou se silnicí č. 185 a odbočkou do ulice Schiffauerova  12.06.2021 od 07:00 do 
 19:00 hodin. Dopravní obsluze bude vjezd umožněn. 

 

        c) Rada města rozhodla o udělení výjimky ze zákazu jízdy na kole mimo lesní cesty a 
 vyznačené trasy pro okruh dle předloženého plánku cyklistického závodu horských kol na 
 den 12.06.2021. 

 

7. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch 
firmy ČEZ Distribuce, a. s. v pp. č. 898 v k. ú. Kydliny ve vlastnictví města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav vzdušného vedení NN pro 
akci „Kydliny, KT, pp. č. 1089 - NN“ v rozsahu 15 bm vzdušného vedení NN. 

 

8. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy GasNet s. r. o. v pozemcích pp. č. 101/2, 812/3 v k. ú. Luby ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav plynovodu pro akci „STL plynovod a přípojky p. Nedvěd.“ v rozsahu cca 41 bm. 

 

9. Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) ve prospěch firmy CETIN a. s. v pozemcích pp. č. 707/20, 708/2, 708/20 v k. ú. 
Točník u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy CETIN a. s. pro akci 

„RVDSL2006_C_P_KLTV5007-KLTV1HR_MET“ v rozsahu cca 6x4 bm sdělovacího vedení, 
cca 3 bm elektropřípojky, 1x sloupkového rozvaděče CETIN a 1x elektroměrového rozvaděče. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 169/11 
a) Rada města byla seznámena se zájemci o koupi pozemků v průmyslové zóně Chaloupky, 

kterými jsou firmy DV Trans s.r.o., Kovovýroba Pocínovice s.r.o., LIDOS Klatovy s.r.o.,  

,  a neměla k nim námitek. 
 

b)  Rada města rozhodla o zadání zpracování PD na akci „Technická a dopravní infrastruktura PZ 
Chaloupky“ firmě PSDS s.r.o., Praha, IČ 280 980 64, za cenu 701 800,00 Kč vč. DPH. 

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

Bod č. 170/11 

Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení žádostí o dotaci z programu Národní sportovní 
agentury na akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ a „Rekonstrukce 
sportovního areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ mezi 

náhradní projekty do zásobníku. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 171/11 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Víceúčelové hřiště Tupadly (2. etapa)“, 
uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – FINAL KOM s. r. o., Kocourov 36, 

339 01 Mochtín, IČ: 02877155. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.422.000,00 Kč 
bez DPH, 1.720.620,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 172/11 

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 „Klatovy, 

Štěpánovice – Vodovod 2021“ formou zveřejnění na profilu zadavatele, na úřední desce a 
internetových stránkách + odeslání 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. Martin Kříž                            

 Petr Fiala        

 Pavel Strolený        

 Mgr. Jaromír Veselý          

 Ing. Daniela Pleskotová                                                 

 Mgr. Radka Šustrová  

 Petr Kodeš    

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM 06/2021 zprávu hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 173/11 

1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akce  

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – společenské prostory“  

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna“ 

 „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – nádvoří“ 

formou zveřejnění na profilu zadavatele, úřední desce a internetových stránkách. 
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2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek, 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) k veřejným zakázkám. 
     

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 Ing. Daniela Pleskotová a Bc. Pavla Hilscher. 

 

5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
 Ing. Václav Chroust  
 Ing. Martin Kříž 

 Petr Fiala  

 Bc. Pavel Strolený  

 Mgr. Jaromír Veselý 

 Ing. Daniela Pleskotová  

 Mgr. Radka Šustrová  
 Luděk Černík 

 Bc. Jarmila Poupová 

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

6.  Rada města uložila ORM předložit RM v 06/2021 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejných zakázek. 

 Zodpovídá: pí ing. D. Pleskotová 

Bod č. 174/11 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektu „Oprava povrchu MK Chaloupky, MK 

Habartice, MK Křištín, MK Točník a ul. Pod Hůrkou – zahrádky 4. cesta“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 
1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 

Smlouvu o dílo za cenu 1.454.598,83 Kč bez DPH, 1.760.064,59 Kč vč. DPH. 
   Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

Bod č. 175/11 

1. Rada města rozhodla o výjimce v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., k projektům oprav komunikace a opěrné 
zdi v ul. Kličkova. Rada města se ztotožnila s žádostí hospodářského odboru MěÚ Klatovy a 

udělila výjimku v zadání veřejné zakázky malého rozsahu k zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu způsobem přímého oslovení, bez předchozího výběrového řízení firmě Final Kom 
s.r.o. Kocourov, IČ 02877155. 

 

2. Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
1.536.382,73 Kč bez DPH, 1.859.023,10 Kč vč. DPH k plnění č. 1. 

 

3. Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 
1.499.932,54 Kč bez DPH, 1.814.918,37 Kč vč. DPH k plnění č. 2. 

         Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 
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Bod č. 176/11 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.05.2021. 

 

Bod č. 177/11 

Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2021 
nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření Dodatku smlouvy o vykonání 
přezkoumání hospodaření města s prodloužením účinnosti smlouvy do 31.05.2022.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Holubová   

Bod č. 178/11 

Rada města neschválila poskytnutí dotace  Oblastní charitě Klatovy. 

         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

Bod č. 179/11 

Rada města schválila poskytnutí dotace Diecézní charitě Plzeň, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, na 
úhradu nákladů na distribuci potravinové a materiální pomoci v Klatovech v r. 2021 ve výši  
10.000 Kč z kapitoly 8, odboru SVZ a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace.         Zodpovídá: pí Bc. M. Kanická 

 

Bod č. 180/11 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze 26.04.2021 a 

přijala následující závěry:  
1. schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže žadatelům. Výše 

příspěvku činí 1.299 Kč/1 člen. Dotace s návrhem nad 50.000 Kč doporučila ZM ke 
schválení.  

2. žádosti o mimořádné dotace:  
a) Ing. Martin Skála - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25.000 Kč na 

 opravu areálu bikeparku Klatovy, 
b)  Junák – středisko Javor Klatovy - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

18.000 Kč na nákup stanu tee-pee,  

c) Lenox, z.s. - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25.000 Kč na 
uspořádání plesu, 

d) Linka bezpečí, z.s. - schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5.000 Kč na 
provoz dětské krizové linky, 

e) Fiala Josef – neschválila poskytnutí mimořádné dotace, 

f) BIKE CLUB Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000 Kč 
na zajištění závodů horských kol, 

g) Film Servis Plzeň s.r.o. – neschválila poskytnutí mimořádné dotace,  
h) Jandečková Václava, Kdyně – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 

10.000 Kč na komiksové zpracování tématu akce „Kámen“. 
i) Přátelé české historie z.s. Klatovy – schválila poskytnutí mimořádné dotace ve 

výši 25.000 Kč na uspořádání akce „Slavnost k veřejnému předání obnoveného 
sousoší Matky s dítětem“. 

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

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 181/11 

Rada města vzala na vědomí dokument od České barmanské asociace Brno.  
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Bod č. 182/11 

1. Rada města schválila: 

a) Návrh členů komise Zdravého města Klatovy, 

b) Hodnotící zprávu projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech za rok 2020, 

c) Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech pro rok 2021. 
 

2. Rada města vzala na vědomí dokument „Vyhodnocení participace“, souhlasila s realizací 
navržené aktivity Pocitová mapa a potvrdila, že uvedená aktivita není ve stejném rozsahu 
hrazena z jiných finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu bude obec 
využívat nejméně do 30.06.2024. 

        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 183/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 03.05.2021. 

 

Bod č. 184/11 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy realizaci projektu OP VVV, č. výzvy 
02_20_080 Šablony III. 
        Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

Bod č. 185/11 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizaci podání 
žádosti o poskytnutí individuální dotace na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve 

věku 3 – 10 let v době nouzového stavu, přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. 7 a § 28 zákona č.250/2000 Sb. 

       Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 186/11 

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

Bod č.  187/11 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a společností Česká košile s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Frydrychem 

(prostředník) a společností SEN WORLD, s.r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Šilerem 
(dárce). 
Předmět  smlouvy:  dar – nanoroušky – poř. č. 80. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126, zastoupenou 
ředitelkou PaeDr. Danou Martinkovou, Ph.D. (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: doplnění vypůjčeného majetku – poř. č. 81. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Masarykovo základní školou Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185 (vypůjčitel).  
Předmět dodatku: doplnění výpůjčeného majetku – poř. č. 82.  
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194 (vypůjčitel). 
Předmět dodatku: doplnění vypůjčeného majetku – poř. č. 83.  
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Rámcová smlouva č. 1000018672/CZ/BI/001 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a J&T BANK Praha, a.s.  

Předmět smlouvy: investiční vklad – poř. č. 84. 
 

Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a spolkem  KULTPRO, z.s., zastoupeným Janou Procházkovou. 
Předmět smlouvy: akce Dny Klatov – vinařská akce – poř. č. 85. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností  CETIN a.s., zastoupený Jaroslavem 
Černým (oprávněný).   
Předmět smlouvy: akce RVDSL2006_C_P_KLTV5007-KLTV1HR_MET – poř. č. 86. 

  
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s., zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět dodatku: akce RVDSL1608_C_P_KLTV231_MET – poř. č. 87. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s. , zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1608_C_P_KLTV193_MET – poř. č. 88. 

 

Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a společností CETIN a.s. , zastoupenou Petrem Beranem (CETIN). 
Předmět smlouvy: akce RVDSL1617_C_P_KLTV195_MET – poř. č. 89. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou 
společností GasNet Služby, s.r.o., Brno, zastoupenou Vendulou Englmaierovou a Petrou Bulínovou 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce č. sml. 7700100625_1/VB – poř. č. 90. 

 

Smlouva č. 8800102692_1/BVB/P mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností  GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, 

zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., zastoupenou Ing. Silvií Došlou a Michalem 
Hrotíkem (budoucí oprávněný) a .  a . ,  

,  (investor). 

Předmět smlouvy: stavbu plynárenského zařízení STL Plynovod a přípojky č. stavby EVIS: 
8800102692 – poř. č. 91. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 

města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená 
společností Elektromontáže Touš s.r.o., zastoupená jednatelem Bedřichem Toušem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce SoVB IE-12-0006081/VB/01 – poř. č. 92. 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Česká republika - 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou 
Preslovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: stavba I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“ – poř. č. 93. 



8 

 

 

 

Smlouva o právu provést stavbu  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednateli 

Ing. Romanem Panuškou a Ing. et Ing. Lukášem Novým. 
Předmět smlouvy:  stavba chodníku – poř. č. 94. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a společností VS-SEGA s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Rejhonem 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem pp.č. 66, k.ú. Klatovy – poř. č. 95. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy:  pronájem  pp.č. 2597/4, 2597/5,2597/6, 2597/7, 2597/8, k.ú. Klatovy – poř.  
č. 96. 

 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy, Charitní pečovatelskou službou, zastoupenou ředitelkou 
Mgr. Lucií Švehlovou (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem st.p.č. 1616 ,k.ú Klatovy – poř. č. 97. 

 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (pronajimatel) a Pošumavským aeroklubem Klatovy, zastoupeným předsedou Zdeňkem 
Sklenářem (nájemce). 
Předmět dodatku: snížení ročního nájemného – poř. č. 98.  

 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Sport Clubem Klatovy, zastoupeným jednatelem Ing. Stanislavem 
Křiváčkem (nájemce). 
Předmět dodatku: změna čl. I Nájemní smlouvy – poř. č. 99. 

 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností STAFIN Klatovy Cibulkova, s.r.o., Plzeň, zastoupenou 
jednateli Ing. Romanem Panuškou a Ing. et Ing. Lukášem Novým. 
Předmět smlouvy: dar chodníku – poř. č. 100. 

 

Dodatek smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem (vykonavatel). 
Předmět dodatku: prodloužení termínu smlouvy – poř. č. 101.   
 

Bod č. 188/11 

Rada města projednala petici týkající se výstavby šestipodlažního domu v Cibulkově ul. 
v Klatovech a uložila vedení města informovat zástupce petičního výboru o stanovisku ve 

smyslu diskuse.  

        Zodpovídá: p. J. Tománek  
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Bod č. 189/11 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 

 

 

 

 

 


