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Bod č. 208/13 

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

Bod č. 209/13 

1. Rada města doporučila ZM schválit prodej stavebního pozemku pp. č. 147/10 v k. ú. Otín u 
Točníku o výměře 5 104 m2, za cenu dosaženou v elektronické aukci ve výši 3.598.320,00 Kč 
vč. DPH společnosti TUANI REAL s. r. o., Zlatnická 29, 339 01 Klatovy I, zastoupené 
jednatelkou Lenkou Jiříčkovou. 

 

2. Rada města  rozhodla o revokaci URM z 25.05.2021 a doporučila ZM schválit výkup částí 
pozemků dle geometrického plánu č. 7048-2090/2021 do majetku města: 

 a) části stp. č. 826/2 a pp. č. 960/7 o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o 
 pp. č. 6890 a 960/9) do majetku města od , , , za 

 cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 1.200,00 Kč bez DPH, 

 b) části pp. č. 960/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o pp. č. 960/8) od 
 , . , , za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 

 600,00 Kč bez DPH, 

 c) části pp. č. 960/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Klatovy (dle GP se jedná o pp. č. 960/10) od 
 , , a . . , ,  
–  , za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 1.450,00 Kč bez DPH. 

 

3. Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp. č. 2758/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. 
Klatovy  a , , .  

 

4. a) Rada města doporučila ZM schválit prodej  obecního pozemku pp. č. 3224/26 o výměře 
 201 m2 v k. ú. Klatovy p. ,  za smluvní cenu (v místě 
 obvyklou) 2.700,00 Kč/m2, tj. celkem 542.700,00 Kč bez DPH. 

 

 b) Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 3224/11 o 
 výměře cca 110 m2 v k. ú. Klatovy p. , , .  

 

5. Rada města nedoporučila ZM schválit . , ,  

prodej části obecního pozemku pp. č. 3234/2 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Klatovy pro výstavbu 
RD.  

 

6. Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 47/16 o výměře cca 
320 m2 v k. ú. Vícenice u Klatov vlastníku sousedního pozemku ,  

,  za smluvní cenu 550,00 Kč/m2 tj. celkem 176.000,00 Kč bez DPH.  
 

7. a)  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej, pozemkových parcel č. 445 o výměře 140 m2, 

  č. 46 – části o výměře cca 350 m2 a č. 413/1 – části o výměře cca 395 m2 vše v k. ú. Křištín 
 . , , . 

  

USNESENÍ č. 13 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 8. června 2021 
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 b)  Rada města neschválila pronájem ani výpůjčku pozemkových parcel č. 445 o výměře 
 140 m2, č. 46 – části o výměře cca 350 m2 a č. 413/1 – části o výměře cca 395 m2 vše 
 v k. ú. Křištín, p. , , .  

 

 c) Rada města uložila ORM nabídnout údržbu (samotěžba) pp. č. 445, 46, 413/1 v k.ú. Křištín 
 zájemcům za účelem obnovení cesty. 

 

8. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pp. č. 11/1 o výměře cca 150 m2 

v k. ú. Klatovy vč. stavby hradební zdi do majetku města od ČR- Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město. 

 

9. Rada města doporučila ZM schválit dar nemovitostí ve vlastnictví Plzeňského kraje do majetku 
města: 

 a) pp. č. 3792/41 výměře 784 m2 v k. ú. Klatovy (zbytkový pozemek u objektu skladu 

v Hálkově ulici), 
 b) stp. č. 4093, 4094, 1308/2 vč. staveb a pp. č. 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 

2064/7, 2064/12 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 5 658 m2 (tenisové kurty u bývalé 
porodnice). 

 

10. Rada města doporučila ZM schválit dar obecních nemovitostí do majetku Plzeňského kraje – 

stp. 3752, 3457, 3456, 3455, 4293, pp. č. 2050/5,  2050/6,   2050/19, 2050/20, 2050/21, 
2056/13, část pp. č.  2050/1 a část pp. č. 2093/3 o celkové výměře cca 5 500 m2 (pozemky 

zastavěné a související s objekty polikliniky). 

 

11. Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků - původní pp. č. 113/3, 126/1, 161/1 (dle 
GP pp. č. 773/28, 773/25, 773/26, 773/21 o celkové výměře 1 222 m2) vše v k. ú. Předslav ve 
vlastnictví města Klatovy do vlastnictví obce Předslav, Předslav 53, Klatovy za pozemky – 

původní pp. č. 773/2 (dle GP pp. č. 773/29, 773/27, 773/22) o celkové výměře 582 m2 vše v k. 
ú. Předslav ve vlastnictví obce Předslav do vlastnictví města Klatovy s finančním doplatkem 
městu ve výši 50,00 Kč/m2, tj. celkem 32.000,00 Kč bez DPH.  

 

12. Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku stp. č. 55 v k. ú. Luby o výměře 53 m2 od 

společnosti Holz Schiller s. r. o., Koldinova 799, 339 01, Klatovy na dobu neurčitou za cenu 
smluvní 1,00 Kč/rok. 

 

13. Rada města rozhodla o: 

 a) výpůjčce obecní pp. č. 13 v k. ú. Drslavice u Tupadel, rybníka o výměře 961 m2  
 , ,  -  na dobu neurčitou za údržbu rybníka včetně 
 zachování jeho vodní plochy 

 

 b) výpůjčce obecní pp. č. 14/1 v k. ú. Drslavice u Tupadel, břehu rybníka o výměře 524 m2 

 , ,  -  na dobu neurčitou za údržbu břehu 
 rybníka. 

 

14. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 101/2 v k. ú. Luby o výměře cca 6 m2 pro 

.  a . , ,  za účelem 
vybudování vjezdu na sousední pp. č. 101/1 v k. ú. Luby, na dobu neurčitou, za údržbu.  
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15. Rada města neschválila výpůjčku části pozemku pp. č. 709/19 v k. ú. Luby o výměře cca 70 m2 

pro , , , za účelem zpřístupnění pozemku a 
vybudování vjezdu. 

 

16. RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci – asfaltovém chodníku – pp. č. 1381/8 
v k. ú. Klatovy pro , ,  z důvodu provedení svislé 
izolace RD čp. 424/III, s podmínkami HO. 

 

17. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Klatovy, 
 Luby, parc.č. 204/4 – NN“ – uložení kabelu NN v pp. č. 203/9 k. ú. Luby – 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 
 společnost ČEZ Distribuce a. s. zast. MV Projekt Klatovy s. r. o. z důvodu realizace akce: 
 „Klatovy, Luby, parc.č. 204/4 – NN“. 

 

18. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 
 „Novostavba RD Čínov“ na pp. č. 3062/8 v k. ú. Klatovy včetně povolení umístění 
 vodovodní přípojky na pp. č. 3822/1 v k. ú. Klatovy a kanalizační přípojky v pp. č. 3822/3 a 
 3822/36  vše v k. ú. Klatovy a připojení na MK na pp. č. 3822/36 a 3822/1 v k. ú. Klatovy – 

 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. 2822/3 v k. ú. 
 Klatovy pro  a , ,  
   z důvodu realizace akce: „Novostavba RD Čínov – přípojka kanalizace“. 

 

19. a) Rada města souhlasila s napojením zahrad pp. č. 1395/51 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví 
 , ,  a pp. č. 1395/63 v k. ú. Klatovy 
 v podílovém spoluvlastnictví , ,  a 
 , ,  formou prodloužení vodovodního 
 řadu v obecní pp. č. 1395/58 v k. ú. Klatovy (podélně v 6. cestě) od šikmého vedení DN 300 
 v celkové délce cca 15 bm (k místům odboček pro kolmé přípojky) a s uložením kolmých 
 přípojek k zahradám žadatelů, na náklady žadatelů, 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 celkové délce cca 15 bm, do majetku města od , , 
 , , ,  a  
 , , . 

 

20. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na akci: 
„Klatovy, Kvapilova, parc. č. 2954/45 – NN“ na uložení kabelu NN v obecní pp. č. 1388/1  

 v k. ú. Klatovy, dle předložené dokumentace, s podmínkami HO, popř. TSMK. 
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21. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: 
„Klatovy, pp. č. 650/13 – NN“ na obecních pp. č.  630/1 a 631/3 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. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 210/13  

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/08/2021/Kč 
z 11.05.2021, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Adestik s.r.o. na akci „Víceúčelové 
hřiště Točník“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.  

 

2.  Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 k SoD v předloženém znění. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 211/13 

Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 280.000,00 Kč od Plzeňského kraje z Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 k projektu „Víceúčelové hřiště Tupadly“.  
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 212/13 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
města na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou II. etapa – chodníky a sadové úpravy“ a rozhodla o 
uzavření SoD s firmou FINAL KOM s.r.o. za cenu 1.263.200,00 Kč bez DPH, 1.528.472,00  

vč. DPH, s termínem dokončení do 30.09.2021. 
 

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

 

Bod č. 213/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 31.05.2021. 

 

 

Bod č. 214/13 

Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení pro komerční 
využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých akcí na území města Klatov 
s firmou Ing. Vladimír Vácha na dobu určitou 2 let s účinností od 12.06.2021 do 11.06.2023. 

  Zodpovídá: p. Mgr. V. Prais 

 

Bod č. 215/13 

Rada města projednala zápis z komise pro výchovu vzdělávání a sport z 31.05.2021 a přijala tyto 
závěry: 

1. Centrum Hájek, z.ú., žádost o dotaci na provozní náklady organizace – dotace neschválena, 

2. Kurz staré hudby, z.s., žádost o dotaci na závěrečné představení – dotace neschválena, 
3. Art Prometheus, z.s., žádost o dotaci na kulturní akci „Život na Nezámku“ –  dotace 

neschválena, 
4. Kulturní centrum Falcon, z.s., žádost o dotaci na činnost spolku – schválena dotace ve 

výši 15.000 Kč, 
5. Fluidní patvar, z.s., žádost o dotaci na zajištění festivalu „TRAŤ“ – dotace neschválena, 
6. Úhlava, o.p.s., žádost o dotaci na činnost a provoz informační kanceláře – doplnit 

informace ve smyslu diskuse,  
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7. SDH Klatovy, žádost o dotaci na nákup nových uniforem – doplnit informace ve smyslu 

diskuse, 

8. RNDr. Kateřina Vágnerová, žádost o dotaci na Dětskou vědeckou konferenci – dotace 

schválena ve výši 9.000 Kč, 
9. Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů – 

dotace schválena ve výši 35.000 Kč, 
10. Jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na jezdecké závody -  dotace schválena ve 

výši 20.000 Kč (10.000 Kč na ceny, 10.000 Kč na technické zabezpečení),  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže o závěrech informovat žadatele a uzavřít 
s nimi veřejnoprávní smlouvy. 
  

Rada města doporučila ZM schválit spolku SK Klatovy 1898, z.s. dotaci ve výši 300.000 Kč na 
náklady spojené s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2021 – 2022 (startovné,  
náklady na dopravu hráčů, úpravu hrací plochy, hrací pomůcky a dresy). 
 

   Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 216/13 

Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30.06.2021do 30.06.2022. 
         Zodpovídá: pí J. Valečková 

Bod č. 217/13 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku z 17.05.2021. 

 

Bod č. 218/13 

1. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Klatovy, 
Václavská 122/I p. , , , na dobu 
určitou do 31.12.2021. 

2. Rada města přerušila projednání pronájmu objektu za Kasárny 946, Klatovy IV a uložila 
SNK s.r.o. doplnit informace ve smyslu diskuse. 

 Termín: RM 13.07.2021.    
         Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 219/13 

Rada města schválila ukončení stávající slevy na nájemném u všech nebytových prostorů 
od 08.06.2021. 

         Zodpovídá: Ing. J. Kurcová 

Bod č. 220/13 

1. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, přijetí daru 
účelově určeného na akci „Knížka pro prvňáčka“, ve výši 5.000 Kč.  

2. Rada města schválila Městské knihovně Klatovy, příspěvkové organizaci, použití rezervního 
fondu na uskutečnění akce „Knížka pro prvňáčka“ v maximální částce 5.000 Kč.  

 Zodpovídá: pí Bc. J. Poupová 

Bod č. 221/13 

1. Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, p. o. přijetí darů pro: 
Domov pro seniory Klatovy: 

- věcný dar - 170 ks ochranných inkontinenčních podložek do lůžek v celkové hodnotě 
114 778 Kč vč. DPH,    

      dárce: . , , , , 

- finanční dar - 5 222 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů, 

dárce: . , , ,  
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- věcný dar – 33 ks šatních skříněk pro zaměstnance v celkové hodnotě 156 750 Kč vč. DPH, 

      dárce: , , , , 

- věcný investiční dar-průmyslová pračka FX105 v hodnotě 211 510 Kč vč. DPH,       

      dárce: , , , , 

- věcný dar – 50 ks desinfekčních gelů a 50 ks antibakteriálních desinfekčních mýdel 
v hodnotě 13 020 Kč vč. DPH,  

      dárce: , , ,   
       

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Újezdci: 

- finanční dar – 4 000 Kč na financování kulturních, společenských a zájmových akcí klientů 

      dárce:   

- věcný dar – pět kusů chodítek pro nácvik chůze uživatelů domova pro seniory a domova se 

zvláštním režimem v celkové hodnotě 23 200 Kč vč. DPH,  

      dárce: 
- věcný dar – dva protihlukové jídelní vozíky pro domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem v celkové hodnotě 21 960 Kč vč. DPH, 

            dárce: 
 

2. Rada města schválila čerpání rezervního fondu MěÚSS Klatovy v souladu s darovacími 
smlouvami. 

 

3. Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy pro 
Domov pro seniory Újezdec, na nákup zařízení: 

a) elektrický kráječ chleba v max. výši 150 000 Kč vč. DPH, 
b) chladící pult v max. výši 150 000 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 222/13 

Rada města schválila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 čerpání fondu investic na nákup dvou 
plynových kotlů Protherm Tiger Condens 25 KKZ 21-A na vytápění a ohřev TUV s příslušnými 
komponenty a úpravou odvodu spalinových cest ve výši 149 523,33 Kč vč. DPH pro  Mateřskou 

školu Karafiátová 830, Klatovy. 

        Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňková 

Bod č. 223/13 

Rada města schválila Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194 čerpání investičního fondu na nákup 
Traktoru SECO STARJET P6 model 2021 + Vanguard motor od firmy Průcha-Motorové nářadí 
s.r.o. ve výši 154.900 Kč vč. DPH. 
 Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 

Bod č. 224/13 

Rada města doporučila ZM, aby v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, ve znění pozdějších předpisů, provedla volbu přísedících okresního soudu v Klatovech 

dle předloženého seznamu.  

         Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík  
Bod č. 225/13 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc květen 2021. 
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Bod č.  226/13 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Dodatek č. 2 smlouvy na úklidové práce uzavřené podle §1746 občanského zákoníku mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SEDICO 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Šedivcem (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3 smlouvy – poř. č. 124. 
 

Smlouva o využívání systému Města Klatovy pro nakládání s komunálním odpadem mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a , 

,  (původce odpadu). 
Předmět smlouvy: využívání systému při nakládání s komunálním odpadem – poř. č. 125.   
 

Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(propachtovatel) a Ing. Liborem Bergerem, Danou Bergerovou, Františkem Bočánem a Jarmilou 
Bočánovou, Miroslavem Jandou, Zdeňkou Jandovou, Jiřím Pláničkou, Naděždou Pláničkovou, 
Josefem Sýkorou, Ivou Sýkorovou, Josefem Valdmanem, Hanou Valdmanovou (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pozemek  p.č. 37/30, 37/18 k.ú. Luby poř. č. 126. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/39/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět  smlouvy: akce „Přípojka NN objektu SO 304“ poř. č. . 127. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/38/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a , ,  (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870 a u SO 106“ poř. č. 128.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB/111/2019/33100/Kt 
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) 
a společností LESHE Invest s.r.o., zastoupenou jednatelem JUDr. Zdeňkem Musilem, Bryksova 
763/46, Praha (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „Odvodnění SO 101 v km 2,200“ poř. č. 129. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněná) a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce  „Klatovy – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ poř. č. 130.  
 

Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněná) a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (budoucí povinná). 
Předmět smlouvy: akce „KLATOVY – 5. května – nasvětlení přechodu u DZ“ poř. č. 131.  
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a společností Adestik s.r.o., zastoupenou Ing. Drahoslavem Kourou  
a Radimem Kourou (zhotovitel). 

Předmět dodatku: změna čl. 5.1. „Smlouvy“ poř. č. 132. 
 

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (nájemce) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., zastoupenou generálním 
ředitelem Ing. Miroslavem Doležalem (pronajímatel). 
Předmět dodatku: změna čl. 3.1. „Smlouvy“ poř. č. 133. 
 

Smlouva č. 1/HO/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (město) a . ,  (firma). 
Předmět smlouvy: pronájem sloupů veřejného osvětlení pro komerční využití poř. č. 134. 
 

Bod č. 227/13 

Rada města schválila TSMK podání žádosti o dotaci ve výši 100.000 Kč od Plzeňského kraje 
z programu „Podpora registrovaných psích útulků“ k projektu s názvem „Podpora registrovaných 
psích útulků“. 
         Zodpovídá: p. P. Pošefka 

Bod č. 228/13 

Rada města dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila odměny 
ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech informovat jednotlivé ředitele.  
        Zodpovídá: pí Ing. Kunešové   
 

Bod č. 229/13 

Rada města projednala petici týkající se výstavby bytového domu Na Chmelnici č. 122, Klatovy 
IV a pověřila tajemníka MěÚ zaslat zástupci petičního výboru odpověď.  
 Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 

 

Bod č. 230/13 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 

 


