
U S N E S E N Í 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 07. 02 .2017 v 19:00 
hodin v KD v Klatovech 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZM, 
konaného dne 13.12.2016. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 
- směna nemovitostí - úkon č. 4,  
- výkup nemovitostí - úkon č. 3, 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města - úkon č. 5, 
- prodej bytu z majetku města dle Zásad - úkon č. 6, 
- zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci UZM z 19. 02. 2013 a schválilo technické 

řešení odkanalizování plaveckého bazénu formou výstavby nové ČS - úkon č. 7. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5 - 6 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 2, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1, 3 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Bolešiny při 
zajištění územní studie veřejného prostranství. 
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo přijetí 
úvěru pro město Klatovy s maximálním úvěrovým rámcem ve výši 70.000 tis. Kč. 

2) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru 
s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ 
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45317054, s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou součtem referenční sazby           
1 M PRIBOR a pevné přirážky (marže) banky ve výši 0,080 % p.a. z jistiny úvěru.  

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na 
projekt Univerzity třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2016/2017 ve výši                 
63.000 Kč. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2017/2018. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu a souhlasilo 
s pronájmem uvolněného bytu v domě, kde je již založeno společenství vlastníků, 
manželům XXXXXXX, současně bytem Čapkova XXX. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 28.03.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM, 
konaného dne 07.02.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 4, 5 (ve znění upřesnění), 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1, 3. 
 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 7 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 4, 5, 
- směna nemovitostí - úkon č. 7, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 6, 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města: 
1) projednalo v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
závěrečný účet města za rok 2016 a uzavírá jej, na základě doporučení finanční 
komise rady města, finančního výboru zastupitelstva města a rady města a 
s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad, 

2) schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatov sestavenou 
k 31.12.2016, 

3) schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 v hlavní činnosti 
po zdanění ve výši 71.130.064,43 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let a v činnosti hospodářské (ve výši 11.314.774,99 Kč) ve výši 342.626,95 Kč 
na analytický účet 419/82 - Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části 
(10.972.148,04 Kč) na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých let.  
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IV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo přispět Římskokatolické farnosti Klatovy na akci 
„Oprava kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech" 
částkou 3,5 mil. Kč z rozpočtové rezervy roku 2017. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
a) 247 tis. Kč na akci „Stavební úpravy střešního pláště a práce související na 

objektu čp. 138/I, Klatovy“, 
b) 59 tis. Kč na akci „Oprava fasád včetně nátěru oken ve dvoře na objektu              

čp. 138/I, Klatovy“, 
c) 89 tis. Kč na akci „Oprava fasády na objektu čp. 139/I, Klatovy“, 
d) 105 tis. Kč na akci „Oprava komínů (II. etapa) na objektu čp. 59/I, Klatovy“. 

 
2) Zastupitelstvo města doporučilo schválit realizaci akcí v roce 2017 a jejich zařazení 

do rozpočtu města. 
 
3) V případě snížení nákladů akce „Stavební úpravy střešního pláště a práce 

související na objektu čp. 138/I, Klatovy“ zastupitelstvo města doporučilo schválit 
realizaci akce „Oprava fasád 1. NP na objektu čp. 155/I, Klatovy“, a její zařazení do 
rozpočtu.  

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Stavební úpravy technologie SCZT 
Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s předpokládanými náklady ve výši 
19.002.623,82 Kč s podmínkou spolufinancování ve výši 45 % z uznatelných nákladů 
projektu z OPŽP. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého fondu 
města: 
- pro BK Klatovy, z.s. na pořádání basketbalových akcí v roce 2017 ve výši 250 tis. Kč 
- pro Folklórní spolek Šumava Klatovy na pořádání XXIV. Mezinárodního folklórního 

festivalu Klatovy 2017 ve výši 150 tis. Kč. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města: 
1) schválilo zařazení žádostí uvedených pod body č. 5 (s podmínkou plochy ochranné 

zeleně), 6, 8, 9, 10 (s podmínkou směny pozemků) do změny územního plánu č. 1 
a schválilo odstranění nesrovnalostí uvedených pod body č. 11, 12, 13, 14 v rámci 
změny územního plánu č. 1, 
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2) zamítlo zařazení žádostí č. 1, 2, 3, 4, 7 do změny územního plánu č. 1, 
3) schválilo pravidla města Klatov pro pořízení změn územního plánu města Klatov 

v předloženém znění. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou - I. etapa, 2. část“ v roce 2017 s předpokládanými náklady ve výši 8,5 mil. Kč 
vč. DPH.  
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“ dle aktuálního 

investičního záměru z dotační výzvy MPSV ČR s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 129.999.688,00 Kč vč. DPH a dotací v max. výši 65.412.000,00 Kč, 

2) financování projektu z rozpočtu města za předpokladu, že na realizaci bude 
poskytnuta dotace ve výši 75 % z uznatelných nákladů z programu MPSV ČR 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 -
2020. 

 
 

XII. 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o řešení územní anomálie v k.ú. Klatovy a k.ú. 

Slavošovice u Klatov posunutím hranice katastrálních území tak, aby pozemkové 
parcely č. 365/2, 73/2, 74/2, st. 42, 75/2, 76, 364, 77, 366/2, 78/4 a st. 51 z k.ú. 
Slavošovice u Klatov přešly do k.ú. Klatovy a pozemkové parcely č. 2941/4, 2941/6 
a 3694 z k.ú. Klatovy přešly do k.ú. Slavošovice u Klatov. 

2) Zastupitelstvo města schválilo dohodu o změně hranic obcí v předloženém znění.  
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 27.06.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZM, 
konaného dne 28.03.2017. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu                        
v Klatovech dle přiloženého seznamu s podmínkou úhrady náhrady platu (refundace) 
v případě zaměstnanců města Klatov. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města se seznámilo se Strategickým plánem rozoje města Klatov 
2017-2025 s výhledem do roku 2030. 
 
 

IV. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1, 3,  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 4, 5, 9, 
- směna nemovitostí - úkon č. 7, 
- dary nemovitostí do majetku města - úkony č. 6, 8 (ve znění upřesnění), 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 2. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3, 4, 5, 11, 
- výkup nemovitostí - úkon č. 10 a, 
- dary nemovitostí do majetku města - úkony č. 7, 9, 
- dary nemovitostí z majetku města - úkony č. 8, 10 c, 
- směnu nemovitostí - úkon č. 10 b 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem; 
 
zastupitelstvo města schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad                   
o provedení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Obytců a k.ú. 
Kvaslice - úkon č. 12; 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
(část B): 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 6. 
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V. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 odst. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace Spolku Ulice na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2017 ve výši 120.000 Kč 
z rozpočtu kapitoly 8 odboru sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací akce „Stavební úpravy technologie SCZT 
Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s dotací OPŽP v režimu de-minimis. 
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.   
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí uvedených dotací přesahujících v jednotlivém případě částku             
50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí.  

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění 
vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města neschválilo prodej bytu č. 11, Suvorovova 692/IV, Klatovy,              
sl. Renatě a Andree Jančovým za podmínek dle Zásad prodeje bytového fondu. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 14.08.2017 v 16:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 9 MěÚ v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektů klatovských sportovních 
spolků z Programu MŠMT „Státní podpora sportu 2017/2018 - Programu 133 530 a 
Podprogramu 133D 531“ z rozpočtu města takto: 
1) projekt „Přístavba zázemí atletického stadionu“, žadatel Atletika Klatovy, z.s., 

spolufinancování města max. do výše 3.300.000,00 Kč vč. DPH,  
2) projekt „Fotbalové hřiště - změna povrchu a výstavba zázemí“, žadatel SK Klatovy 

1898, z.s., spolufinancování města max. do výše 6.200.000,00 Kč vč. DPH, 
3) projekt „Minihřiště UMT - TJ Start Luby“, žadatel TJ Start Luby, spolufinancování 

města max. do výše 900.000,00 Kč vč. DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26.09.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání ZM, 
konaného dne 27.06.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 3, 8, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 7a, 7b, 11, 
- směna nemovitostí - úkony č. 7c, 9, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 4, 6, 10, 

k úkonu č. 4: dar nemovitostí do majetku města: k.ú. Klatovy - pp.č. 4054/2, 
3557/2, 4053/2, 4054/3, 3557/15, 4159/4, 4053/3, 3557/16, 3557/18, 3557/21, 
3557/20, 3557/19, 4052/3, 4051/4, 4052/4, 4159/7, 3557/24, 3557/23, 4159/13, 
4159/12, 3557/27, 3557/28, 3557/30, 3557/29, 3557/44, 3557/43, 3557/46, 
3557/48, 3557/47, 3408/6, 3408/5, 3508/1, 3547/1, 3554/3, 3557/32, 3557/31, 
3557/35, 3557/6, 3557/36, 3557/37, 3557/38, 3557/39, 3557/42, 3557/41 a 
3557/51 + stavbu komunikace na pp.č. 3557/2, 3557/27 a 3557/6, k.ú. Kal                     
u Klatov - pp.č. 1190/15 a k.ú. Tajanov u Tupadel - pp.č. 126/4 vč. staveb 
z vlastnictví Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK, 
k úkonu č. 10: dar pp.č. 865/6 a 865/9 v k.ú. Luby o celkové výměře 83 m2 do 
majetku města od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,             
130 00 Praha 3 - Žižkov, 

- dar pozemků z majetku města - úkony č. 5, 7d, 
k úkonu č. 5: dar obecních pp.č. 4217/6 a 4217/2 v k.ú. Klatovy a pp.č. 370/13 
v k.ú. Tajanov u Tupadel Plzeňskému kraji, ve správě SÚSPK, 

- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 12. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 8 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- směna nemovitostí - úkon č. 1, 
- vzdání se vlastnického práva k pozemkům - úkon č. 4, 
 
zastupitelstvo města zamítlo návrhy na následující majetkoprávní úkony:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Body č. 3 a 5 byly staženy z programu jednání. 
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III. 

Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2017. 
IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.   
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu 
dotací pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení následujících návrhů do změny č. 1 
územního plánu města Klatov: 
1) části pozemků vymezené platným územním plánem v k.ú. Točník u Klatov pp.č. 

84/1, 221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236, 237/1, 240/1, 241, 245, 246/1, 252, 
253, 258/2, 263/27, 263/25, 263/1, 263/24, 263/26, 263/2,  263/3, 263/4 a 263/5 
(celkem patnáct vlastníků: XXXXXXXXXX celkem o výměře cca 58 800 m2 
zařazením ploch ve stávajícím ÚP řešených jako II. etapa zastavitelného území 
(rozvojová plocha vesnická) do I. etapy, 

2) část pp.č. 246/24 v k.ú. Drslavice u Tupadel (XXXXXXXXXXX) o výměře cca           
2 000 m2 pro výstavbu rodinného domu, 

3) pp.č. 778 a 185/9 v k.ú. Štěpánovice u Klatov (manželé XXX a manželé XXXXXX) o 
celkové výměře 3 277 m2 pro výstavbu rodinného domu. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města: 
1) rozhodlo o přijetí dotace z OPŽP na projekty „Kanalizace Klatovy - Točník“ a 

„Vodovod Klatovy - Točník“ a realizaci akcí v letech 2018-2019 s těmito 
podmínkami: 
- akce budou refinancovány v rámci nově vytvořeného peněžní fondu "Vodovod a 

kanalizace Točník", 
- na akce bude zajištěno spolufinancování ze strany min. 80 % vlastníků 

nemovitostí částkou 10.000,00 Kč/nemovitost, 
2) uložilo Radě města Klatov předložit návrh na vytvoření nového peněžního fondu 

města "Vodovod a kanalizace Točník" včetně návrhu konkrétní výše jeho ročních 
příjmů na roky refinancování vlastního podílu města na akcích "Vodovod a 
kanalizace Točník“, 

3) uložilo vedení města zajistit uzavření smluv o poskytování příspěvku ve výši 
10.000,00 Kč/připojovanou nemovitost (7.000,00 Kč příspěvek, 3.000,00 Kč vratná 
záloha) s vlastníky nemovitostí v Točníku. 

4) uložilo Radě města Klatov uplatnit ve výběrovém řízení na dodavatele staveb 
rozvazovací podmínku pro případ, že nebudou uzavřeny smlouvy o příspěvku 
s min. 80 % vlastníků nemovitostí. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo „Strategický plán rozvoje města Klatov“ pro roky 2017-
2025. 
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VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2017/2018. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí dopis týkající se řízení Městské policie Klatovy 
a ukládá veliteli MP předložit zprávu na jednání dne 07.11.2017. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 07.11.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání ZM, 
konaného dne 26.09.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkon č. 1,  
- vzdání se vlastnického práva - úkon č. 2, 

k úkonu č. 2: vzdání se vlastnického práva města ke stp.č. 2333/1 až 2333/8 a 
stp.č. 2335/1 až 2335/8 v k.ú. Klatovy ve prospěch ČR-ÚZSVM Praha formou 
souhlasného prohlášení, jedná se o pozemky zastavěné 16 řadovými garážemi 
v ulici U Slunce, Klatovy, 

- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 3. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 8 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkon č. 3,  
- prodej nemovitostí - úkony č. 1 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem, 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 2. 
 
Bod č. 4 byl stažen z programu jednání. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) rozpočtové opatření č. 5/2017, 
2) v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací přesahujících 
v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2017 a 
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) Dohodu o převodu práv a povinností zakladatelů ve společnosti Zimní stadion 

Klatovy, o.p.s. týkající se převodu podílu SENIOR HC Klatovy s.r.o. na město 
Klatovy za cenu 10.000 Kč, 
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2) Zakládací listinu společnosti Zimní stadion Klatovy, o.p.s. a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3) po provedení reorganizace Zimního stadionu Klatovy o.p.s. poskytovat společnosti 
příspěvek na provoz (dotaci) ve výši stanovované každoročně zastupitelstvem 
města. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a kanalizace Točník“, 
2) navýšení nájemného z titulu navýšení vodného a stočného na akce „Vodovod a 

kanalizace Točník“ o 1,00 Kč/m3 z objemu vodného a stočného celkem.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2017. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2018 tyto akce: 
č. 1 - objekt čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád včetně nátěru 
č. 2 - objekt čp. 155/I, náměstí Míru, Klatovy - oprava fasád (v přízemí) včetně nátěru 
č. 3 - objekt čp. 36/I, ul. Čs. legií, Klatovy - oprava krovu, výměna střešní krytiny a 

klempířských prvků. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního přídělu do Sociálního fondu ve 
výši 2.100 tis. Kč ročně, s účinností od 01.01.2018.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města uložilo upravit Směrnici města Klatov o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov takto: 
1) finanční prostředky nacházející se ve fondu k 31.12. kalendářního roku snížit na 

částku 2 mil. Kč, finanční prostředky převyšující tuto sumu lze na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města z fondu převést do rozpočtu města s tím, že 
zůstatek finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení po vyjmutí nebude nižší 
než 2 mil. Kč, 

2) úroková sazba poskytovaných zápůjček bude odpovídat aktuální úrokové sazbě 
vyhlášené ČNB k datu vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí zápůjček. 

 
 

X. 
Zastupitelstvo města: 
1)  vzalo na vědomí zprávu o záměru veřejné výtvarně-architektonické soutěže na 

vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov - pomníku obětem 
1. světové války, 
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2) rozhodlo o vyčlenění částky ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu města na rok 2018 
na realizaci pomníku obětem 1. světové války. 

 
 

XI. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 12.12.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZM, 
konaného dne 07.11.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkony č. 2, 3, 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1, 
- dar stavby do majetku města - úkon č. 4; 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 6 zprávy) záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,  
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů uvedených 
v části B: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 
- výkup nemovitostí - úkon č. 4. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatov na roky 2018-2022 
b) rozpočet města Klatov na rok 2018 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu 441.612 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu 319.240 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2018 105.792 tis. Kč 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2017 143.670 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle Přílohy 

č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Splátky úvěrů ve výši 16.580 tis. Kč dle Přílohy č. 5 
• Limit na platy zaměstnanců města Klatov dle Přílohy č. 6 
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• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2018 dle Přílohy č. 7.  
 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí 
níže uvedeným subjektům: 
• Tělovýchovná jednota Start Luby    350.000 Kč 
• Stálá divadelní scéna Klatovy    700.000 Kč 
• Hockey club Klatovy 2.150.000 Kč 
• Senior HC Klatovy, s.r.o.    350.000 Kč 
• SK Klatovy 1898, z.s. 300.000 Kč 
• Basketbalový klub Klatovy    370.000 Kč 

 
3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 850.000 Kč Pošumavskému auto moto klubu v AVČ 
ze Zlatého fondu pro rok 2018 a ve stejné výši i pro rok 2019 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu                
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov podle uvedeného 
návrhu s účinností od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.             
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Klatov, podle 
uvedeného návrhu s účinností od 01.01.2018. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, maximálně 
však 2.000 Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo úhradu hypotečního úvěru č. 0378/02/2038 
uzavřeného s ČSOB a. s. na financování rekonstrukce domu 125/V, Plánická ul., 
Klatovy, v plné výši ke dni 24.06.2018 za podmínky, že členové družstva uhradí 
k 15.04.2018 částku minimálně 3,3 mil. Kč.  
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VII. 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatov a integrovaných obcí“ do 31.12.2018. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace na obnovu fasády objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice, ve výši 100.000 Kč 
v souladu s „Programem pro poskytování dotací - Podpora úprav objektů v památkové 
zóně 2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města neschválilo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní z 23.09.2009, týkajícího se prodloužení termínu pro dokončení stavby 
cyklostezky do 31.12.2020 (kolaudační souhlas) a zároveň prodloužení doby 
k uzavření vlastní kupní smlouvy mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem na 
stavbu cyklostezky na pozemku pp.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov a pozemku pod 
stavbou do 30.06.2021. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání změny č. 1 ÚP Klatovy. Uložilo odboru 
výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov v předloženém znění. 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2018 takto: 
a) vodné  cena 30,61 Kč/m3 (tj. 35,20 Kč včetně DPH) 
b) stočné cena 24,75 Kč/m3 (tj. 28,46 Kč včetně DPH). 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky z fóra Zdravého města a následné 
ankety včetně rozpracovaných jednotlivých témat pro konkrétní řešitele. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou Kontrolního výboru zastupitelstva 
města. 
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Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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