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Bod č. 231/14 

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

Bod č. 232/14 

1. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 3935/5 o výměře 59 m2 v k. ú. 
Klatovy do majetku města od Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

 

2. a) Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků pp. č. 3933/11 a části pp. 
 č. 3933/4 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 656 m2 a pp. č. 872/18, 879/8 a 804/5 o 
 celkové výměře 79 m2 v  k. ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s. o., Dlážděná 
 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město,  
b) Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemků pp. č. 3933/3 a 3933/5 v k. ú. 

 Klatovy o celkové výměře cca 1.380 m2  a pp. č. 879/4 a 804/7 o celkové výměře 426 m2 v 

 k. ú. Luby do majetku města od Správy železnice, s. o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 
 Nové Město za cenu dle znaleckého posudku. 
 

3. Rada města  neschválila revokaci URM z 08.06.2021 a nedoporučila ZM schválit prodej  pp. 

č. 3224/26 o výměře 201 m2 v k. ú. Klatovy za smluvní cenu 1.180,00 Kč bez DPH, 1.427,80 
Kč vč. DPH, tj. celkem 286.988,00 Kč vč. DPH , , . 

 

4.  Rada města pozastavila projednávání pachtu pozemku p. č. 248/6 o výměře 13.757 m2 v k. ú. 
Křištín a uložila ORM předložit přehled propachtovaných zemědělských pozemků ve 
vlastnictví města s návrhem na výběr pozemků vhodných k případné elektronické aukci 
s uvedením nákladů na tuto aukci. 

 

5. Rada města rozhodla o pachtu částí obecního pozemku majitelům sousedních zahrad, na dobu 

neurčitou za cenu 10,00 Kč/m2/rok + inflace: 

 a) části pp. č. 3578/5 o výměře 10 m2 v k. ú. Klatovy  
 , ,  za roční nájemné 100,00 Kč + inflace, 

 b) části pp. č. 3578/5 o výměře 13 m2 v k. ú. Klatovy , , 
  za roční nájemné 130,00 Kč + inflace, 

 c) části pp. č. 3578/5 o výměře 5 m2 v k. ú. Klatovy , 
 , , , .  za roční 
 nájemné 50,00 Kč + inflace, 

 d) části pp. č. 3578/5 o výměře 16 m2 v k. ú. Klatovy , , 
  za roční nájemné 160,00 Kč + inflace. 

 

6. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasila 
s provedením výkopových prací v chráněných komunikacích – chodnících ze zámkové dlažby 
v ulicích Viléma Glose a U Čedíku – pp. č. 3792/87, 3179/58, 3179/54 v k. ú. Klatovy pro 

  firmu Airweb spol. s. r. o., Pod Hůrkou 607, Klatovy III z důvodu provedení startovací  
 a koncové jámy k zafouknutí optického kabelu ve dnech 15.07.2021 do 31.08.2021, 

s podmínkami HO. 
 

USNESENÍ č. 14 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 21. června 2021 
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7. Rada města rozhodla o výpůjčce garáže čp. 59 a přilehlého prostranství na stp. č. 27/1 v k. ú. 
Kydliny o výměře 668 m2 Sboru dobrovolných hasičů Kydliny, IČ 65580389. 

 

8. Rada města rozhodla o výpůjčce garáže v budově čp. 17 na stp. č. 10 v k. ú. Otín o výměře 
137 m2 Sboru dobrovolných hasičů Otín, IČ 65580591. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 233/14 

1. Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 150.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, ul. Plánická - Vídeňská, soubor městských domů čp. 3 a 4“.  

 

2.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 200.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem 
„Klatovy, nám. Míru 62, radnice“.  

 

3.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 90.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Václavská ul., městský dům čp. 122“.  

 

4.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 50.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV“.  

 

5.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 205.555,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ k 
projektu s názvem „Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Střeziměř, Štěpánovice, 
Tajanov, Točník a Tupadly“.  

 

6.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 300.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 

programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“ k 
projektu s názvem „Dlouhodobá degradace střešního pláště bývalé uhelny kotelny 106/V na 
sídlišti Rozvoj, Klatovy“.  

 

7.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 2.481.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Vodohospodářská infrastruktura 2021“ k projektu s názvem „VDJ Klatovy – 

elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného“.  
 

8.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 2.500.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a doprovodné cyklistické infrastruktury v PK 
v roce 2021“ k projektu s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice“.  

 

9.  Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 400.000,00 Kč od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“ k projektu s názvem 
„Víceúčelové hřiště Točník“.  

 

10) Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 50.000,00 Kč od Plzeňského kraje z programu 
„Adaptační opatření v ochraně přírody 2021“ k projektu s názvem „Ošetření dřevin: Klatovy nábř. 
Kpt. Nálepky – II. etapa“. 
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11)  Rada města vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Hůrka, kaple sv. Anny“ a zařazení žádosti do seznamu náhradníků.  

 

12)  Rada města vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace od Plzeňského kraje z programu 
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ k projektu s názvem „Klatovy, 
Pražská ul., městský dům čp. 23/I“ a zařazení žádosti do seznamu náhradníků.  

 

13)  Rada města vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z 
programu „Podpora rozvoje cykloturisty a cyklistické dopravy v PK pro rok 2021“ k projektu s 
názvem „Rekonstrukce části cyklotrasy u nádraží ČD v Lubech“.  

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 234/14 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Oprava Kolonády 
v Mercandinových sadech v Klatovech – nové WC“, uzavřená výzva. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – LS stavby s.r.o., Palackého 764,  

 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 
 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 549.000,00 Kč 
bez DPH, 664.290,00 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 235/14 

1. Rada města rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení – H O K A R, spol. s r.o., 

Předenice 63, 332 09 Štěnovice, IČ: 45354456 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Klatovy, Štěpánovice – Vodovod 2021“ dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.  

 

2.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy, 

Štěpánovice – Vodovod 2021“. 
 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2, IČ 25232100. 

 

3.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 2.399.498,29 Kč 
bez DPH, 2.903.392,93 Kč vč. DPH. 

  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 236/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Bývalá kaple sv. Anny – 

rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“, 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. 
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2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 950.000,00 Kč bez 
DPH, 1.149.500,00 Kč vč. DPH s rozvazovací podmínkou. 

 

3. Rada města rozhodla o prodloužení rozvazovací podmínky do 30.09.2021. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 237/14 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Podzemní kontejnery pro město 
Klatovy“, otevřená výzva. 

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

 U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČ 26342812. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 1.187.488,00 Kč 
bez DPH, 1.436.860,00 Kč vč. DPH. 

                                                                                             Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

   

Bod č. 238/14 

1.  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci  

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

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

 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení: 
ad a) FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice, IČ 43964532, 
ad b) KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu  
ad a) 210.826,00 Kč bez DPH, 255.099,00 Kč vč. DPH, 
ad b) 159.700,00 Kč bez DPH, 193.237,00 Kč vč. DPH. 

 

3.  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci:  

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

 Důvodem zrušení byla skutečnost, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný 
účastník zadávacího řízení. 

 

4.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení na akci:  
  „Dodávka vybavení k projektu „Expozice – refektář 59/I“, Klatovy – klubovna II“ 

 formou zveřejnění na profilu zadavatele, úřední desce a internetových stránkách. 
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5.   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. 

 

6.  Rada města schválila text výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky) dle přílohy. 
 

7.  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 Ing. Daniela Pleskotová. 

     

8.  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. 
 

9.  Rada města uložila ORM předložit RM v 08/2021 zprávy hodnotící komise s návrhem na 
přidělení veřejné zakázky. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 239/14 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 
4184 o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy společnosti Accolade 
CZ XXI. s. r. o., člen koncernu za cenu 350,00 Kč/m2, celkem za 14.358.400,00 Kč bez DPH 

(DPH bude účtováno) za podmínek stanovených  městem.  

V případě, že společnost nepředloží do 24.06.2021 městem požadované stanovisko, rada města 
doporučí ZM jednání s firmou Accolade CZ XXI s.r.o. ukončit. 

        Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
                                    pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 240/14 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 03/2021. 
 Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 

Bod č. 241/14 

Rada města doporučila ZM schválit České basketbalové federaci Praha poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 150.000 Kč na zajištění turnaje FIBA U18 Women´s European Challenger - 

Mistrovství Evropy dívek v kategorii U18, který se bude konat od 27.07. do 01.08.2021. 
 Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 

Bod č. 242/14  
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy upravený plán rozpočtu na 
r. 2021. 

      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 243/14  
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy upravený plán rozpočtu na 

r. 2021.  

  Zodpovídá: p. K. Kotěšovec 

 

Bod č. 244/14 

Rada města schválila na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 
vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení města 
Klatovy č. 3/2021 ze dne 21. 06. 2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
platných na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2032 pro zařizovací obvod „LHO KLATOVY – 

CHUDENICE 2“ a pro zařizovací obvod „LHO KLATOVY – ŠVIHOV 2“ v územní 
působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy na území obcí Bezděkov (k. ú. 
Struhadlo, Tetětice u Bezděkova), Biřkov (k. ú. Biřkov), Černíkov (k. ú. Černíkov, Slavíkovice, 
Vílov), Červené Poříčí (k. ú. Červené Poříčí), Dlažov (k. ú. Buková u Klatov, Soustov), Dolany 

(k. ú. Balkovy, Dolany u Klatov, Malechov, Řakom, Svrčovec), Chudenice (k. ú. 
Bezpravovice, Chudenice, Lučice u Chudenic, Slatina u Chudenic), Ježovy (k. ú. Chlumská, 
Ježovy, Trnčí), Klatovy (k. ú. Drslavice u Tupadel, Tupadly u Klatov, Věckovice u Janovic nad 
Úhlavou), Křenice (k. ú. Kámen u Křenic, Křenice, Přetín), Měčín (k. ú. Měčín, Nedanice, 
Nedaničky, Třebýcina), Mezihoří (k. ú. Mezihoří u Švihova), Poleň (k. ú. Mlýnec, Poleň, 
Poleňka, Zdeslav) a Švihov (k. ú. Jíno, Kaliště u Červeného Poříčí, Kamýk u Švihova, Kokšín, 
Lhovice, Stropčice, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Vosí - část). 
 Zodpovídá: p. Ing. L. Hošek 

 

Bod č. 245/14 

1. Rada města doporučila ZM zrušit JSDHO Kydliny a JSDHO Otín. 
2. Rada města souhlasila s využíváním objektu Kydliny čp. 59 Sborem dobrovolných hasičů 

Kydliny a s využíváním objektu Otín čp. 17 Sborem dobrovolných hasičů Otín.  
 Zodpovídá: p. Ing. R. Klemsa . 

Bod č. 246/14 

Rada města přerušila jednání ve věci prodeje garáží v bytovém domě Klatovy, Hálkova 132/V  
a uložila SNK s.r.o. doplnit informace ve smyslu diskuse.  
  Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

  p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 247/14 

1. Rada města souhlasila s převodem finančních prostředků z rezervního fondu TSMK do 
fondu investic ve výši 4,3 mil. Kč a následné použití finančních prostředků z investičního 
fondu pro realizaci uvedené zakázky.  

2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města a o 
uzavření SoD mezi Technickými službami města Klatov a firmou PYRAMIDY s.r.o. za 
cenu 4,3 mil. Kč vč. DPH na akci „Oprava technologie venkovního dvoumetrového bazénu 
v areálu městských lázní“. 

3. Rada města uložila TSMK zajistiti uzavření SoD v předloženém znění.  
 Zodpovídá: p. P. Pošefka 

 

Bod č. 248/14 

1. Rada města při výkonu funkce zakladatele společnosti Zimní stadion Klatovy, o.p.s., se sídlem 
Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČ 28042131, odvolala z funkce současné členy 
správní rady společnosti:  
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 Karla Kalaše, , , ,  

 Luboše Princla, . , ,  

 Romana Němečka, , , ,  

 Rudolfa Salvetra, , ,  

 Josefa Rubáše, , ,   

 Vítězslava Šklebeného, , .  

 

 Rada města odvolala z funkce současné členy dozorčí rady společnosti:  
Radka Mužíka, , ,  

Václava Chrousta, , ,  

Jaromíra Kalivodu, , .  

 

2.  Rada města jmenovala členy správní rady společnosti:  
 Petra Votípku, , ,  

 Luboše Princla, . , ,  
 Romana Němečka, , , ,  
 Rudolfa Salvetra, , ,  
 Josefa Rubáše, , ,   

 Vítězslava Šklebeného, , .  

 

 Rada města jmenovala členy dozorčí rady společnosti:  
Radka Mužíka, , ,  

 Václava Chrousta, ,   

 Jaromíra Kalivodu, , . 
         Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 

Bod č. 249/14  

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schválila texty předložených uzavíraných smluv:  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Měčín, zastoupené starostou města 
Stanislavem Skalou (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 135.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a město Plánice, zastoupené starostou města 
Zdeňkem Pavlíčkem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: poskytování služby sociální prevence – poř. č. 136.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 137. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 138.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a společností MASO WEST s.r.o., Praha, zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).  
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Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 139. 
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce).  
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 140.  
 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 141.  

 

Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,  (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej – poř. č. 142. 
 

Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem zřízení sjezdu mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a . , 

,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3070/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 143. 
 

Smlouva o dílo č. ORM/17/2021 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem 
muzea Mgr. Lubošem Smolíkem (zhotovitel).  
Předmět smlouvy: vypracování scénáře expozice na téma „dragouni“ – poř. č. 144. 
 

Smlouva o dílo č. ORM/18/2021  mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 

Salvetrem (objednatel) a . , ,  (zhotovitel). 
Předmět smlouvy:  vypracování scénáře expozice na téma „jezuité“ – poř. č. 145. 
 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti 
Ing. Janem Kokášem (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: workoutové hřiště – poř. č. 146. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
STEMONT JS s.r.o., zastoupenou jednatelem Jiřím Steinbergerem (oprávněná). 
Předmět smlouvy: akce „Klatovy Luby, zastávka – přeložka NN, IZ-12-0000347/1/VB“ – poř. č. 147. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014573/VB/001mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Senergos, a.s., zastoupenou Zdeňkou Zdychyncovou 
(oprávněná).  
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Dragounská, parc. č. 1269/2 – NN“ – poř. č. 148. 
 

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

Jarmilou Strakovou, Tajnov 38, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem nebytového prostoru Tajanov čp. 54 – poř. č. 149. 
 



9 

 

 

Dodatek č. 7 k mandátní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. 
Rudolfem  Salvetrem (mandant) a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
společnosti Ing. Jindřiškou Kurcovou (mandatář). 
Předmět dodatku: změna č. 1. a 2. „Smlouvy“ – poř. č. 150. 
 

Smlouva o konání klatovské pouti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a , , , . 

Předmět smlouvy: zajištění a provoz atrakcí – poř. č. 151. 
 

 

Bod č. 250/14 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané 29.06.2021. 
 

Bod č. 251/14 

Rada města schválila návrh na zvýšení příplatku za vedení a osobní příplatek ředitelům 
klatovských základních škol a ředitelce mateřské školy s účinností od 01.07.2021 a pověřila 
vedoucí OŠKCR přípravou nových platových výměrů.  
 Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 252/14 

Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši.   
 

Bod č. 253/14 

1. Rada města schválila SDH Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na 
nákup nových replik historických uniforem k parní stříkačce. 

 

2. Rada města schválila společnosti Úhlava o.p.s. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
15.000 Kč na činnost a provoz informační kanceláře EUROPE DIRECT Klatovy. 

       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

Bod č. 254/14 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                     místostarosta                                          

        
    

   

 

 

            Ing. Martin Kříž  
    místostarosta 

 


