
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 


	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:

