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Usnesení 
 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 11. února 2003 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
10. prosince 2002.  
 

II .  
Zastupitelstvo města  
1. rozhodlo ve smyslu  § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v 
části A / příloha str. 3-4/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1a- prodej části pp.č.471/1 
                                   - úkony č.2,3,4 
- zamítnutí prodeje  - úkon č. 1b- prodej části pp.č. 369/1 
                                    - úkon č. 7 
- výkupy nemovitostí - úkony  č. 3,5 
- prodej bytů v domě čp.764,765/II se stp. 4045 a 4046 v Klatovech  se zřízením věcného 
břemene  práva chůze ve prospěch města a povinnost města spravovat tento průchod  - 
úkon č. 6 
 
2. schválilo ve smyslu § 39 , zák. č. 128/2000 Sb. záměry majetkoprávních  úkonů,které jsou 
uvedeny v části B / příloha str. 5-8/  
- výkup nemovitostí  - úkon č. 4,6 
- prodeje nemovitostí  - úkony č. 3 - staženo z programu a uloženo dopracovat dle diskuze  

- úkon č.5 
- bezúplatný převod  nemovitostí do majetku obce - úkony č. 1,2 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo nepoužívat v Klatovech Směrnici k určování cen pozemků v 
k.ú. Klatovy a Luby .   
 

III.  
Zastupitelstvo města  rozhodlo  

1. o poskytnutí  finančního příspěvku z povodňového fondu obce / z dotace státu/ ve výši 
70%  celkových nákladů žadateli dle přílohy č. 1. V případě , že skutečná výše 
příspěvku  nebude odpovídat  požadované výši dotace / bude státem snížena/ , ZM 
rozhodne o úpravě výše příspěvku dle skutečnosti.  

2. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč na bytové zařízení témuž 
žadateli uvedenému v seznamu - příloha č. 1 z rozpočtu města / prostředků určených 
na pomoc postiženým povodněmi - sbírka , vlastní fond/.  

3. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 39.058,-Kč na úhradu škod způsobených 
záplavami žadateli uvedenému v příloze č. 1 z rozpočtu města na úhradu škod 
zatopených sklepů a garáže . 

 
IV .  

Zastupitelstvo města  rozhodlo o rozšíření školní tělocvičny ZŠ Čapkova o jeden modul  na 
parametry  odpovídající sálové kopané a navýšení rozpočtu akce  o 4,949.000,-Kč krytého z 
přebytku hospodaření roku 2002.  
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V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
1. ve smyslu § 84, odst. 2, písm. b/ , zák.č. 128/2000 Sb. o pořízení zadání následujících  
změn územního plánu města Klatovy / příloha str. 3-4/  

- návrh č. 1 - k.ú. Luby, pp.č. 428/1- část, nové využití - smíšená zóna  
- návrh č.2  - k.ú. Klatovy , pp.č. PK 369/2, 370/1- část, nové využití - smíšená zóna  
- návrh č.5  - k.ú. Klatovy , Luby - zpracování aktualizovaného návrhu záplavového 

území řeky  Úhlavy s Drnovým potokem , zařazení protierozních opatření na ochranu 
intravilánu do seznamu veřejně prospěšných staveb  

- návrh č.6  - k.ú. Klatovy , pp.č. PK 2213, 2215, 2216/1, 2216/3, nové využití - 
občanská vybavenost - návrh  

2. o zamítnutí návrhů na změny územního plánu uvedených v příloze str. 3-4 
- návrhy č. 3, 4, 7- ZM neschválilo zadání pořízení změny ÚP 

 
VI.  

Zastupitelstvo města 
1. projednalo návrh změn č. 5 ÚPN-SÚ Klatovy zpracovaného na základě požadavku ZM, 

konaného 19.6.2001, 6.11.2001 a 4.12.2001 a zadání změn schváleného ZM dne 
10.9.2002 spočívající v 19 změnách ÚPN-SÚ dle přiloženého seznamu.  

2. vzalo na vědomí, že odbor výstavby  a územního rozvoje tento návrh změn č. 5 ÚPN-
SÚ  Klatovy projednal podle § 20, odst.2,zákona č. 50/1976 Sb. s občany města, 
fyzickými a právnickými osobami ve  městě podnikajícími a vlastníky  pozemků a 
staveb, kteří spadají do správního území Klatov 

3. konstatovalo, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb, 
uplatněny námitky  a připomínky k uvedenému návrhu. Rozšíření letiště Chaloupky 
bylo přesunuto do veřejně prospěšných opatření a zahrnuto pod změnu č. 16 

4. schválilo  změny č. 5 ÚPN -SÚ Klatovy č. 1-19 uvedené v příloze návrhu , včetně 
seznamu veřejně prospěšných staveb  

 
VII.  

Zastupitelstvo města schvaluje  
1.  zvýšení rozpočtu města na rok 2003 ve výdajové části  

- na jmenovité  investiční akce ve výši 93,252.000,-Kč  
- na jmenovité neinvestiční výdaje ve výši 2,271.000,-Kč  

2. zvýšení rozpočtu města na rok 2003 v příjmové části použitím přebytku hospodaření města 
v r. 2002 
 

VIII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písm. i/ , zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění a v souladu s ust. § 17a , zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí , 
v platném znění  obecně závaznou vyhlášku  města Klatov č. 1/2003 o osvobození od daně z 
nemovitostí u vyjmenovaných čísel popisných.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru životního prostředí o 
„Rekonstrukci a modernizaci ČOV Klatovy“.  
 

X.  
Zastupitelstvo města schvaluje témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2003.  
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XI.  
Zastupitelstvo města projednalo  zápis o výsledku kontroly ohledně zatékání  do objektu 
Klatovy, čp. 691/IV a přilehlého dětského hřiště a: 
1.ukládá právníkovi města  posoudit  právní kroky vůči projektantovi domu čp. 691/IV  
Zodpovídá:pí Mgr.R.Virtová  
2. souhlasí, aby do budoucna při stavbě dětských hřišť byla požadována úplná projektová 
dokumentace  
3. pověřuje předsedu kontrolního výboru,aby všechna technická zjištění předal právníkovi 
města, ten po konzultaci s odborníkem / soudní znalec/ zpracuje námitky proti projektu , ty 
předloží projektantovi a na základě odpovědi  navrhne řešení zastupitelstvu města.  
Zodpovídá:pí Mgr.R.Virtová  
  

XII.  
Zastupitelstvo města se seznámilo s dopisem p. ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů... a ukládá kontrolnímu výboru jej prověřit.  
Zodpovídá: předseda kontrolního výboru p.Ing.V.Bauer 
 

XIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy podle § 84, odst. 2, písm. t, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a pověřuje tajemníka MěÚ, aby jej  rozeslal 
obcím dle přiloženého seznamu.  
Zodpovídá:p.M.Šafařík  
 

XIV.  
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Pošumavskému auto moto klubu 
Klatovy příspěvek ve výši 130 tis.Kč na pronájem KD Družba při konání 37. ročníku Mogul 
Šumava Rallye.  
 

XV.  
Zprávy vedení města 
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru  
1/ zabývat se výsledky rozborů hospodaření města za rok 2002 
2/ spolupracovat s finanční komisí na finančním vypořádání za rok 2002 a přípravě materiálů  
pro ZM dne 25.3.2003 
Termín:ZM 25.3.2003 
Zodpovídá: p.Ing.J.Nejdl  
 
3/ ve výhledu se zabývat problematikou cenové tvorby služeb u organizací řízených městem v 
prvé řadě se věnovat SBH a Klatovské teplárně , a.s. a jejich tvorbě cen tepla. 
Termín: 2003 
Zodpovídá:p.Ing.J.Nejdl  
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
 z 5. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 25. března 2003 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
11.2.2003.  
 

II .  
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o stavu dětské lékařské služby první pomoci  a 
rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 716.220,-Kč na   dětskou LSPP  prováděnou v rámci 
ZZS Klatovy pouze  do konce roku 2003 a pověřilo vedení města vyzvat okolní obce ke 
spoluúčasti na financování této služby.  
       

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
1) o majetkoprávních úkonech uvedených v části A /příloha str.3-4/  

• prodeje nemovitostí - úkony č. 5 
• výkupy nemovitostí - úkony č. 4,6 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkony č. 1,2,3 
• prodej bytů v domě čp. 523/III v Klatovech - úkon č. 7 
• zrušení předkupního práva města k bytu č.5 v domě čp. 73/V za úplatu  představující 

úhradu rozdílu mezi kupní cenou , za kterou byl byt vč. příslušenství prodán a cenou 
stanovenou  znaleckým posudkem platným v době zrušení  předkupního práva k  
předmětné nemovitosti vč. příslušenství - úkon č. 8 

• zrušení předkupního práva města k id. 1/4 domu čp. 76/V , včetně příslušenství za 
úplatu představující úhradu rozdílu mezi kupní cenou, za kterou byl byt vč. 
příslušenství prodán a cenou stanovenou znaleckým posudkem platným  v době 
zrušení předkupního  

• práva k předmětné  nemovitosti , včetně příslušenství - úkon č. 9 
 
2) o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B/ příloha str. 5-9/  

• výkup nemovitosti - úkon č. 1 
• prodeje nemovitostí - úkony č. 9 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkony č. 10,11 
• směna nemovitostí - úkon č.3,5 

 
3) o zamítnutí majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 5-9/  

• výkup nemovitosti - úkon č.2 
• směna nemovitostí- úkon č.4 
• prodej nemovitostí - úkon č. 6,7,8 

 
IV. 

Zastupitelstvo města  souhlasí s celoročním hospodařením města a řízených příspěvkových 
organizací, a to bez výhrad.  
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V.  
Zastupitelstvo města   

1) rozhodlo o přijetí státní dotace  z programu regenerace MPZ  v předpokládané výši 
1.010 tis.Kč a jejím následném využití: 

a. na akci střecha kostela sv.Vavřince v maximální možné výši dle dotačních 
pravidel, tj. do 50% ceny akce, dle výsledku výběrového řízení  

b. na akci v pořadí druhou , tj,. objekt čp. 169/I , zbývající část dotace  
 

2) souhlasí  s tím, aby podle pravidel Programu regenerace MPZ byl majitelce domu čp. 
169/I paní ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů...  poskytnut 
příspěvek   z rozpočtu města ve výši 10% z celkových  vhodných nákladů akce, max. 
150 tis.Kč 

 
3) rozhodlo  o přijetí státní dotace z Programu záchrany architektonického  dědictví  v 

předpokládané výši 900 tis.Kč  na akci „ Stavební úpravy kaple sv. Anny na Hůrce“ . 
Celkové náklady  této akce  budou činit max. 2.100 tis.Kč , včetně DPH.  

 
Potřebné finanční  náklady města proti uvedeným třem akcím budou čerpány z již schválené 
částky 4 mil.Kč  v rozpočtu města  určené na opravy památek. Rozdíl mezi touto částkou a 
skutečnými podíly města bude převeden do investiční rezervy.  
 

 VI.   
Zastupitelstvo města schvaluje  

1) navržená rozpočtová opatření , kterými je rozpočet města zvýšen v příjmové části na 
352,137 tis.Kč , ve výdajové části 547,137 tis.Kč s krytím schodku dle návrhu  

2) navržené příspěvky  
• mažoretkám Bonbonu a ZUŠ Klatovy ve výši 144 tis.Kč - účast na Festivalu 

národů v USA 
• oddílu TJ  kopané ve výši 350 tis.Kč na náklady související s účastí mužstva v 

divizi  a 80 tis.Kč  žákovskému mužstvu na náklady související s účastí v l.lize  
• SDS Klatovy ve výši 245.600,-Kč na krytí nájemného  v roce 2003 
• PAMK navýšení příspěvku o 36 tis.Kč na úhradu nájemného v KD Družba při 

Mogul  Šumava  Rallye 
3) prodej akcií České spořitelny , a.s. a k jeho realizaci přijímá usnesení, které tvoří 

přílohu a je obsažen v bodu 2/ zprávy 
4) zvýšení limitu na platy zaměstnanců MěÚ v r. 2003 o 337 tis.Kč  
5) poskytnutí půjčky Městským lesům Klatovy ve výši 590 tis.Kč  s úrokem 1,4 

diskontní sazby pro přechodné krytí  nedostatku finančních prostředků se splatností do 
30.11.2003 

6) akce Správy nemovitostí města a tepelného hospodářství města dle přiložené tabulky 
.ZM ukládá radě města vyžádat si rozvahu o budoucím topném médiu v kotelně Kpt. 
Nálepky, včetně nároků na rekonstrukci 

7) přenesení pravomoci na RM schvalovat přesuny mezi investičními a neinvestičními 
položkami již schváleného rozpočtu na jmenovité akce  

 
VII.  

Zastupitelstvo města rozhodlo ve smyslu § 84, odst. 2, písm. b/ , zákona č. 128/2000 Sb. o 
pořízení zadání následujících  změn územního plánu města Klatovy /příloha str. 2-3/  

• návrh č. 1 - k.ú. Luby , pp.č. 528, 540/4 
o nové využití - výrobní plocha  
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• návrh č.2 - k.ú. Luby , pp.č. PK 146,149,150,151,192,193,194 

o nové využití - ochranná zeleň s protipovodňovým opatřením  
• návrh č.4 - k.ú. Luby , pp.č. PK 774, PK 768/1, PK765/2 

o nové využití - plocha pro sport a rekreaci  
Zastupitelstvo města neschválilo pořízení zadání  změny ÚP Klatovy - návrh č. 3 - k.ú. 
Klatovy - pp.č. PK 2493/část, KN 2496/5, KN 2500, KN 2502/1  nové využití - smíšená  zóna 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo  

1) o poskytnutí finančního příspěvku z povodňového fondu obce / z dotace státu/ ve výši 
70% celkových nákladů žadatelům dle seznamu č. 1, přílohy č.1. V případě, že 
skutečná výše  příspěvku nebude odpovídat požadované výši dotace / bude státem 
snížena/ , ZM rozhodne o úpravě výše příspěvku dle skutečnosti  

2) o poskytnutí finančního příspěvku ve výši  10.000,-Kč na bytové  zařízení žadateli z 
rozpočtu města- seznam č.1, příloha 1 

3) o poskytnutí  finančních příspěvků na úhradu škod způsobených záplavami žadatelům 
z rozpočtu města- seznam č. 2, příloha 1 

 
IX. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  informativní  zprávu o jednání vedení města s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Plzeň.  
 

X. 
Zastupitelstvo města projednalo petici zaměstnanců společností z průmyslové oblasti Pod 
Borem a  ukládá vedení města  trvale působit na Plzeňský kraj, aby uvolnil finanční 
prostředky na celkovou rekonstrukci  komunikace Koldinova ulice.  
Zastupitelstvo města  ukládá starostovi města  doporučit Správě a údržbě  silnic provést 
údržby Koldinovy ulice po zimním období.  
Termín: ihned        
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 

XI.  
Zastupitelstvo města schvaluje  dle § 84, odst. 2, písm. f/, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích 
členství města Klatov svými částmi Habartice, Vítkovice a Kvaslice  v mikroregionu Zájmové 
sdružení právnických osob „Plánicko „. Zastupitelstvo města přistupuje ke stanovám sdružení 
a prohlašuje , že je bude dodržovat.  
 

XII.  
Zastupitelstvo města  rozhodlo o účasti města v  programu „Partnerství„  s následným 
vybudováním  městského monitorovacího kamerového systému. Potřebné finanční prostředky 
ve výši do 400 tis.Kč jsou součástí rozpočtových opatření pro rok 2003, přijatých pod bodem 
6.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města Klatov  podle § 84. odst. 2, písm. r/ , zákona č. 128/2000 Sb. , v platném 
znění  a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměňování  za výkon funkce členům  
zastupitelstev obcí stanoví měsíční odměnu neuvolněným členům ZM v následující výši:  

• člen ZM       620,-Kč  
• člen RM       1.870,-Kč  
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• předseda výboru a komise     1.710,-Kč  
• člen  výboru, komise, zvláštního orgánu  obce  1.460,-Kč  

Výše odměny přísluší členové ZM od 1.1.2003.  
 

XIV. 
Zastupitelstvo města  Klatov rozhodlo v souladu s ustanovením § 84, odst.2, písm.t/ , zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  o uzavření veřejnoprávních smluv pro výkon státní 
správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53, odst. 1, zákona č. 200/1990 
Sb. o přestupcích v platném znění  s následujícími obcemi a městy: 
Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Červené Poříčí, Dlažov, Dolany, 
Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klenová,  Křenice, Lomec, 
Měčín, Mezihoří, Mochtín, Myslovice, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, 
Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice, Černíkov. 
 

XV. 
Zastupitelstvo města Klatov schvaluje doplnění zřizovací listiny MěÚSS Klatovy 126/IV o 
následující  znění : „ Provozování  Ústavu sociální  péče pro mentálně postižení dospělé 
občany v objektu čp. 14, Újezdec“, a to s účinností od 1.1.2003. 
 

XVI. 
Zprávy vedení města 

1) Zastupitelstvo  města vzalo na vědomí informativní  zprávu o programech podpory 
výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury  pro rok 2003. 

2) Zastupitelstvo města Klatov vzalo na vědomí zprávu odboru životního prostředí  ve 
věci porušení kotvících prvků u metanizační nádrže  č. 1 a průběžnou zprávu o 
postupu výstavby rekonstrukce a modernizace  ČOV Klatovy . 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o průběhu posuzování projektové 
dokumentace  u objektu čp. 691/IV 

 
XVII.  

Zastupitelstvo města projednalo  zápis kontrolního výboru o výsledku kontroly  stížnosti 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů..., týkající se právních norem  
orgány MěÚ Klatovy a  přijalo k nim následující  závěry. Zastupitelstvo města doporučuje 
odboru výstavby a ÚR požadovat po majitelích  zkolaudovaných staveb p. Baxovi a p. Sovovi 
odvodnění zpevněných ploch.  
Zodpovídá:p.Prousek  
 

XVIII.  
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami  z diskuze .  
Termín: ihned  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
 z 6. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 6. května 2003 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
25.3.2003.  

 
II .  

Zastupitelstvo města  Klatov 
1. v  souladu s ustanovením § 120, odst.2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném  

znění schvaluje složení osadních výborů ve vyjmenovaných částech města dle 
předloženého seznamu  

2. v souladu s  ustanovením § 120, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění zvolilo  následující předsedy  osadních výborů  městských  částí:  

• Luby - Ing.Karel Kalaš,  
• Sobětice- Lubomír Šproch,  
• Štěpánovice - Ing.Josef Rubáš ,  
• Otín - Michal Škoda,  
• Tajanov - Ing.František Žežule,  
• Drslavice - Karel Balák,  
• Střeziměř,Křištín - Josef Holeček,  
• Točník - Petr Brabec,  
• Dehtín - Petr Baumruk,  
• Habartice - Ivan Bárta,  
• Tupadly - Josef Čížek,  
• Pihovice - Vladimír Běloch,  
• Vícenice – Emanuel Černý,  
• Kydliny - Miroslav Mazanec,  
• Beňovy, Kal - RNDr.Miloslav Červený 

 
III. 

Zastupitelstvo města  ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1. o majetkoprávních úkonech  uvedených v části A / příloha str.3/  

• prodej  nemovitosti - úkon č.4 
• výkup nemovitosti- úkon č.1 
• směna nemovitostí-úkon č.3 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce –  

� úkon č.5- bezúplatný převod pozemku č.874 o vým. 274 m2 v k.ú. 
Luby od ČR-Státního statku Křimice do vlastnictví města, 

� úkon č.6 
 

2. o záměrech majetkoprávních  úkonů, uvedených v části B /příloha str.4-8/  
• výkupy nemovitostí- úkony č. 1,5,10- výkup objektu  živočišné výroby na stp. 
č. 181v k.ú. Luby od správce konkursní podstaty úpadce  ZD Běšiny za cenu 
max. 150 tis.Kč 

• prodeje nemovitostí - úkony č. 6,7,9a- včetně plotu  
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkon č.8 
• směna nemovitostí - úkon č. 4 
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3. o zamítnutí majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 4-8/  
• prodej nemovitostí - úkon č. 3, 9b 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkon č.2 

 
IV. 

Zastupitelstvo města  rozhodlo  o zachování domu čp. 241/IV  a zařazení investiční akce „ 
PD pro stavební povolení celkové rekonstrukce domu čp.241/IV“  v ceně 500 tis.Kč do 
rozpočtu města pro  rok 2003. Zpracovaná PD by měla  umožnit  realizovat  rekonstrukci 
po etapách. Financování  viz bod X.  

 
V. 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
1. o poskytnutí finančního příspěvku z povodňového fondu obce / z dotace státu/ ve výši 

70% celkových  nákladů žadatelům dle seznamu  žadatelů  uvedeného v příloze č. 1. V 
případě , že skutečná výše příspěvku nebude odpovídat požadované výši dotace /bude 
státem snížena/ , ZM rozhodne o úpravě  výše příspěvku dle skutečnosti.  

 
2. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč na bytové zařízení žadatelům 

uvedených v seznamu v příloze č. 1 z rozpočtu města . 
 

VI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění „ Zásad pro poskytování příspěvku na 
protipovodňová  a protizáplavová opatření“ tak, že  termín pro podání žádostí o poskytnutí 
příspěvku se prodlužuje do 30.května 2003.  

 
VII. 

Zastupitelstvo  města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 450 tis.Kč na 
zajištění „ Českého týdne“ dne 12. - 15. června 2003 v holandském partnerském městě 
Heemskerk.  
Financování viz bod X.  

 
VIII. 

Zastupitelstvo města schvaluje  vypracování projektové dokumentace  rekonstrukce hřiště 
na plážový volejbal v městských lázních s finančním krytím z kapitoly odboru rozvoje 
města.  
Termín: ihned       
Zodpovídá: pí Ing.D.Pleskotová  
Spolupracuje: p.J.Pour 

 
IX. 

1. Zastupitelstvo města  projednalo  dopis NsP Klatovy,kterým je město žádáno o 
finanční spoluúčast při financování investic do nemocnice. Vzhledem k 
připravovaným organizačním změnám se ZM k možnému poskytnutí příspěvků vrátí 
po ustavení nového provozovatelského subjektu. Zastupitelstvo města  ukládá vedení 
města s tímto novým subjektem vstoupit do jednání.  
 
Zodpovídá:p.K.Mráz  

 
2. Zastupitelstvo města projednalo  žádost Tělocvičné jednoty Sokol Klatovy o finanční 

příspěvek ve výši 1 mil.Kč na stavbu sociálního zařízení na sokolském stadionu v 
Klatovech a příspěvek neodsouhlasilo. Zastupitelstvo města  doporučuje, aby vedení 
města v této  záležitosti postupovalo ve smyslu usnesení rady města č. 297/9 ze dne 
29.4.2003.  
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X. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1. zvýšení rozpočtu města na rok 2003 v příjmové části rozpočtu o 29,808 tis.Kč , ve 

výdajové části o 25,159 tis.Kč  
2. zařazení akcí do rozpočtu  města na rok 2003 bez nároku na zvýšení rozpočtu: 

• oprava  vnitřních  omítek kaple sv. Anny na Hůrce v hodnotě 610 tis.Kč 
• odvodnění terénu u domu  čp. 691/IV Suvorovova  ul. v hodnotě 68 tis.Kč  
• úprava technologie kotelny v objektu 208/I , Plánická ul. , v hodnotě 1.250 

tis.Kč  jako náhrada za neuskutečněnou rekonstrukci kotelny v ul. Kpt.Nálepky 
468/III. Rozdíl v cenách  jednotlivých akcí bude převeden do rezervy na 
opravy tepelných zařízení. 

• PD pro stavební povolení  na rekonstrukci domu čp. 241/IV ve výši 500 tis.Kč 
- financováno z rozpočtu ORM převodem z investiční rezervy města. Při 
přípravě rozpočtu na r.2004 zařadit  tuto rekonstrukci do plánu akcí 

• PD na rekonstrukci  hřiště pro plážový volejbal -financování  z rozpočtu 
kap.ORM  

• příděl fondu CR  ve výši 450 tis.Kč na financování Českého týdne v 
Heemskerku  s tím, že po zúčtování akce se zdroji  z Evropské unie  budou 
přijaté finance  přes FCR opět vráceny do neinvestiční rezervy  

3. poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na příspěvky v roce 2003 pro: 
• TJ Klatovy- volejbal , družstvo kadetek  ve výši 30 tis.Kč 
• mažoretky a taneční  skupinu Modern ve výši 48 tis.Kč 
• TRIATLON klub Klatovy, cyklomaraton Author  ve výši 40 tis.Kč 
• Euroregion Šumava-Bavorský les ve výši 78 tis.Kč  

 
XI. 

Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru životního prostředí o 
Rekonstrukci a modernizaci ČOV Klatovy.  

 
XII. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm.t/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
ve  znění pozdějších předpisů  schvaluje  uzavření předložené smlouvy mezi městem 
Klatovy a obcí Mochtín.  

 
XIII. 

Zprávy vedení 
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vstupní informaci o řešení  tepelného  
hospodářství v Klatovech . Další informace  ukládá ZM předkládat v písemné formě.  
Zodpovídá:p.Ing.J.Vrána 
 
2. Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku města - měřidel tepla v hodnotě 
473.112,61 Kč do Klatovské teplárny, a.s.   
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XIV. 
Zastupitelstvo  města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v 
diskuzi.  
Termín: ihned        
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
 z 7. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 17. června 2003 v malém sále KD Družba 
  
 
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného 
dne 6.5.2003.  
 

II . 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích návrhy na 
majetkoprávní úkony města a přijalo k nim následující závěry:  
Zastupitelstva města rozhodlo 
1/ o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A / příloha str. 3-4/  

• prodej nemovitosti - úkony č. 4,5,7 
• výkup nemovitosti - úkony č. 1,3,8 
• směnu nemovitostí- úkon č. 2 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkon č. 6- bezúplatný převod  

pozemku č. 55/26 o výměře  6452 m2 v k.ú. Sobětice od ČR - Pozemkového fondu 
/budoucí komunikace  mimo statek/  do majetku obce dle  zákona č. 95/1999 Sb., 
úkon č,9- ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků č. 2775/33, 2782/6, 
2751/3, 2785/7 v k.ú. Klatovy od MO ČR s tím, že pozemky  budou v souladu s 
ustanoveními zákona č. 219/2000Sb.  využívány ve veřejném zájmu, jako 
komunikace a vlastnické právo k nim nebude převedeno  na cizí osobu  

• prodej bytů v domech čp. 784,785,786,787/II Klatovy dle Zásad se zřízením 
věcného břemene na pozemku č.st. 3895 ve prospěch města - úkon č.10 

 
2/ o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 5-15/  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 2,4,6,7,8,15 - s podmínkou splátek, 18 
• prodeje nemovitostí - úkony č. 1,9 - se zřízením věcného břemena k přístupu k 

sítím úkony- č.12,13,16,19,21 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkon č. 20 
• směna nemovitostí - úkon č. 5,11 

 
3/ o zamítnutí  majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 5-15/  

• prodej nemovitostí - úkon č. 3,10,14,17,22,23 
 
4/ o využití pozemků pp.č. 1465/1, 1465/2, stp. č. 4022, 4023, 2498 v k.ú. Klatovy pro 
bytovou zástavbu  - úkon č. 23 
    o využití části pozemku  č.stp. 261/1 v k.ú. Klatovy pro umístění skateparku- úkon č. 24 
 

III. 
Zastupitelstvo města  rozhodlo o zařazení akcí do Programu regenerace MPZ pro rok 2004 
v následujícím pořadí:  

1. Rekonstrukce fasády objektu čp. 59/I,Klatovy I, vlastník -město, odhad nákladů-
4,5 mil.Kč 

2. Rekonstrukce střechy objektů 3-4, Klatovy I, vlastník-město, odhad nákladů- 2,5 
mil.Kč  
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3. Rekonstrukce fasády objektu čp.148,Klatovy I- I.etapa, vlastník -město, odhad 
nákladů - 600 tis.Kč  

4. Rekonstrukce fasády objektu čp. 70, Klatovy I, vlastník- ...odstraněno v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů... 

5. Rekonstrukce střechy objektů čp. 56-57, Klatovy I, vlastník - město  
6. Rekonstrukce střechy objektu čp. 58, Klatovy I, vlastník - město  

 
IV.  

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí  finančního příspěvku na úhradu škod 
způsobených povodněmi v r.2002 z rozpočtu města žadateli uvedenému v seznamu - 
příloha č. 1. Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení čerpání povodňového fondu města 
a o převedení zbývajících finančních prostředků do neinvestiční rezervy.  

 
V. 

Zastupitelstvo města  schvaluje výstavbu 60 bytových jednotek v lokalitě Plánické 
předměstí  formou stavebního a nájemního družstva s majetkovou účastí města Klatovy na 
bezbariérových  bytech v ceně 6,000.000,-Kč .  
Základní členský vklad města Klatov činí 9.000,-Kč . 
Zastupitelstvo města rozhodlo podle §84, odst. 2, písm.f/ , zákona č .128/2000Sb. o obcích 
založit „Stavební a nájemní družstvo Klatovy 60 b.j.“ 
 

VI. 
Zastupitelstvo  města  schvaluje  

a) rozpočtová opatření, kterými dojde ke zvýšení rozpočtu výdajů a příjmů o 26,183 
tis.Kč  

b) poskytnutí příspěvků z rozpočtu města dle návrhu  
c) ZM vyslechlo a neschválilo  žádost obce Běšiny o poskytnutí přechodné finanční 

výpomoci ve výši 3 mil.Kč  
d) ZM bylo seznámeno s plněním  usnesení na zpracování PD na rekonstrukci hřiště 

pro plážový volejbal v městských lázních, která vyžaduje inv. náklady ve výši 510 
tis.Kč. ZM neschválilo uvolnění finančních prostředků na tuto inv. akci. 

 
VII.  

Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí informativní zprávu odboru životního prostředí ve 
věci hospodaření Šumavských vodovodů a kanalizací, a.s. za rok 2002.  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru životního prostředí ve 
věci rekonstrukce a modernizace ČOV Klatovy.  
 

IX. 
Zastupitelstvo  města  podle ustan. § 84, odst. 2, písm.i/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění projednalo návrh  obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o čistotě, veřejném 
pořádku a životním prostředí a stáhlo ji z programu jednání . Zastupitelstvo města ukládá  
právničce města její dopracování ve smyslu připomínek.  
Termín: 9.9.2003      
Zodpovídá:pí Mgr.R.Virtová  
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X.  
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 118, odst.1, zákona č. 128/2000 Sb. v 
platném znění nepověřuje kontrolní výbor prověřením dopisu manželů ...odstraněno v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.... ZM ukládá tajemníkovi MěÚ tuto 
stížnost vyřešit.  
Termín:ihned        
Zodpovídá:p.M.Šafařík  
 

XI. 
Zastupitelstvo města projednalo situaci na komunikaci K Vodojemu a rozhodlo zařadit  
její řešení do zásobníku akcí pro rok 2004.  
 

XII.  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se stížností obyvatel městské části Luby - sídliště 
jih.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města vyslechlo žádost kontrolního výboru k provedení kontroly v oblasti 
provozování a udržování  veřejného  vodovodu , kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo města 
se k této záležitosti vrátí po ukončení kontroly  na ŠVaK, a.s. prováděné finančním 
výborem. 
 
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 9. září 2003 v malém sále KD Družba 
  
 
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
17.6.2003. ZM bylo seznámeno s odpovědí p.Kadlece, Plzeňský kraj, ohledně LSPP. 

 
II . 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích návrhy na 
majetkoprávní úkony města a přijalo k nim následující závěry:  
Zastupitelstva města rozhodlo 
1/ o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A / příloha str. 3-5/  

• prodej nemovitostí  - úkony č. 1,8,10,11,12,14,16 
• výkup nemovitostí  - úkony č.2,3,5-výkup pp.č.698/30 o vým. 22 m2v k.ú. Klatovy 

od státního podniku Benzina „v likvidaci“za cenu dle znaleckého posudku  
- úkony č.-6,7,13,17- výkup pozemků pro  průmyslovou zónu 
Pod Borem od ČR-MO v k.ú. Klatovy pp.č. 1927/3, 1927/9, 
1960/2, 1927/23,1927/14, 22154, id.3/4 pp.č.1927/8 a id.3/4 PK 
č.1919/9 za cenu dle znaleckého posudku s úhradou kupní ceny 
formou splátek v letech 2003-2006 

• směny nemovitostí - úkon č.4,9- směna částí pozemků v k.ú. Klatovy- Činov- obecní 
pp.č. 3106/54 o vým. 6m2 za soukromý ve vlastnictví Ing.Kopty č.3106/53 o vým. 8 
m2 bez finančního plnění  

• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkon č.15- bezúplatný převod objektu 
čp. 66/I , včetně stp.č.483 o vým. 705 m2 a čp. 130/V , včetně stp. č. 4308 o vým 455 
m2 vše v k.ú. Klatovy od ČR - ÚZVM  do majetku města  

 
b/ o zamítnutí  žádosti pí ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... o 
splátky kupní ceny  za byt v domě  čp. 676/III - úkon č.18 
    o zamítnutí  výkupu pp.č. 318/3 ve Štěpánovicích /revokace UZM ze dne 28.3.2000/ - úkon 
č.19 
 
2/ o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 6-17/  

• výkupy nemovitostí  - úkony č. 13,16,17,22 
• prodeje nemovitostí  - úkony č. 1,2,10- doplněn bod 8 -cena pozemku min.500,-Kč 

- úkony č.-15,18, 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce- úkony č. 4,14- odloženo po doložení 

předpokládaných nákladů na údržbu TSMK úkon č-17 
• směnu nemovitostí - úkon č.19 

 
b/ o zamítnutí  majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str.6-17/  

• prodej nemovitostí - úkon č. 3,5,6,7,8,9,11,12,21 
• uznání vlastnického práva k pozemku č. 808/9 v k.ú. Luby ve  prospěch duplicitního 

spoluvlastníka - úkon č. 20 
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III. 
Zastupitelstvo města  bere na vědomí výsledky finančního hospodaření města a 
příspěvkových organizací za I. pololetí 2003.  

 
IV. 

Zastupitelstvo  města schvaluje  
1) zvýšení rozpočtu města na rok 2003 v příjmové a výdajové části rozpočtu o 12,167 

tis.Kč a zařazení  navržených akcí k realizaci , kromě bodu č.13. Finanční prostředky 
ze zrušené akce převést do rezervy SNM 

2) poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu: pro SDS Klatovy 200 tis.Kč, pro 
HC a SHC Klatovy 350 tis.Kč 

3) zvýšení limitu na platy zaměstnanců MěÚ o 100 tis.Kč./2 pracovnice na CR/ 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města  projednalo první návrh investičních akcí na rok 2004 a schvaluje 
zařazení vyjmenovaných  investičních akcí do rozpočtu města. Jedná se o :  

• dokončení rekonstrukce vodovodu Luby , 5.května 
• rekonstrukce místní komunikace Spořilovská  
• chodníky a veřejné osvětlení Luby, 5.května  
• druhá splátka na výkupy pozemků Pod Borem  

 
VI. 

Zastupitelstvo města projednalo  zprávu finančního výboru o provedené kontrole  ve 
společnosti Šumavské vodovody a kanalizace , a.s. Klatovy  a pověřuje zástupce města v 
představenstvu akciové společnosti, aby po projednání v radě města a po předložení v ZM 
připravil návrh na realizaci navrhovaných opatření.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov podle ust. § 84,odst. 2, písm.h/, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění projednalo návrh na odvolání  a jmenování člena DR  Šumavské vodovody a 
kanalizace, a.s.. ZM tento návrh neschválilo .  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje  plán činnosti kontrolního výboru  ZM na období září -  
prosinec 2003 a pověřuje kontrolní výbor pokračovat a dokončit kontrolu plnění usnesení RM 
a ZM týkající se ŠVaK,a.s.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města  Klatov podle ust. § 84, odst. 2, písm.i/ ,zákona č. 128/2000Sb. o obcích 
v platném  znění projednalo  návrh obecně  závazné vyhlášky č.2/2003 o čistotě, veřejném 
pořádku a životním prostředí a tento návrh neschválilo.  
 

X. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 85, písm.f/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů  schvaluje prominutí  poplatku z prodlení ...odstraněno v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů... ve výši 54.086,-Kč.  
 

 
 



 17 

XI. 
Zprávy vedení města, různé  
Zastupitelstvo  města vyslechlo informaci  o stavu kabelové televize  v Klatovech 
předloženou zastupitelem p.Ing.J.Nejdlem.  

 
XII. 

Zastupitelstvo města bere  na vědomí informativní zprávu  o postupu řešení tepelného 
hospodářství města Klatov.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města projednalo  protest obyvatel domů č.p. 476-478/II proti vybudování 
parkovací plochy v lokalitě  Pod Nemocnicí a  neschválilo vybudování parkoviště ani v 
redukované podobě. 
 

XIV. 
Zastupitelstvo  města  projednalo zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření 
svazku obcí za rok 2002, Účelového  sdružení obcí pro skupinový  vodovod  Nýrsko – 
Klatovy, a souhlasí se způsobem odstranění nedostatků. Dále ZM projednalo  závěrečný účet 
Účelového sdružení.  

 
XV. 

Zastupitelstvo města pověřuje finanční a kontrolní výbory, aby ověřily oprávněnost kalkulace 
nákladů SBH Klatovy v souvislosti se zvýšením cen tepla z výměníkových stanic při 
současném snížení ceny  z Klatovské teplárny, a.s.  
Zodpovídá:  p.Ing.J.Nejdl  

p.Ing.V.Bauer  
 

XVI. 
Zprávy vedení  
Zastupitelstvo města vyslechlo informativní zprávu o  

• zahoření  v městském lese, včetně výše způsobené škody  
• přidělování dotace na bytovou výstavbu  
• stavu o dalším působení Armády ČR v Klatovech  

 
XVII.  

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v 
diskuzi. 
Termín: ihned        
Zodpovídá: p.K.Mráz  

 
Karel Mráz 
starosta 
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 4. listopadu 2003 v malém sále KD Družba 
  
 
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
9.9.2003.  
 

II . 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích návrhy na 
majetkoprávní úkony města a přijalo k nim následující závěry:  
Zastupitelstva města rozhodlo 
1/ o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A / příloha str. 4-5/  

• prodej nemovitostí - úkony č. 1,2,5,7,10 
• výkup nemovitostí - úkony č. 8,9,12 
• směny nemovitostí - úkon č.11 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkon č. 3,4 
• prodej bytů v obecních domech dle Zásad - úkon č. 13 

     úkon č. 6- je řešen novým návrhem č.8 v části B  
2/ o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 6-14/  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 2,10,15- bod č.1 
• prodeje nemovitostí - úkony č. 6,9 
• bezúplatný převod nemovitostí  do majetku obce - úkony č. 1,2,7,9 
• směny nemovitostí - úkon č. 2,8,13 
• zřízení věcných břemen na soukromých pozemcích ve prospěch města – úkony 
č.3,4,11,12 

3/ o zamítnutí majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 6-14/  
• prodej nemovitostí - úkon č. 5,14 
• výkupy nemovitostí - úkony č. 7,15- bod č.2 

 
III.  

Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozpočtová opatření r. 2003 a schválilo:  
1) zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů o státní podporu podle vyhl. MZe , § 24 na 

výsadbu minimálního  podílu melioračních a zpevňujících dřevin - příjmy a výdaje + 
155 tis.Kč 

2) zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů  o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zabezpečení referenda v r.2003- příjmy a výdaje + 450 tis.Kč  

3) zvýšení rozp. příjmů a výdajů  o finanční příspěvek na obnovu a zajištění lesních 
porostů - ve výdajích příspěvek  Městským lesům- příjmy a výdaje +232 tis.Kč  

4) zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů o přijatou účelovou dotaci  na aktualizaci územně 
plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi - příjmy a výdaje +80 tis.Kč  

5) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50% nákladů na výstavbu plynovodu v 
Mánesově ul. ve výši 195 tis.Kč a na vybudování nové stoky od Mánesovy ul. ve výši  
343 tis.Kč, zvýšení rozpočtu výdajů s finančním krytím z neinvestiční rezervy - výdaje 
+- 538 tis.Kč  

6) zvýšení RO výdajů pro odbor životního prostředí na opravu havarijních a poruchových 
míst - kanalizace  uložené pod  stavbou v Lubech čp. 227 s finančním krytím z 
neinvestiční rezervy - výdaje +- 133 tis.Kč  
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7) po zahájení realizace  akce Kamerový systém bylo zjištěno, že z důvodu  
neprůchodnosti  signálu, je nutno provést změnu  umístění radiové soustavy, což 
znamená  zvýšení RO výdajů s finančním krytím z neinvestiční rezervy - výdaje +-110 
tis.Kč  

Tyto úpravy činí celkem v příjmové části +917 tis.Kč , ve výdajové +917 tis.Kč. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh  rozpočtu města na rok 2004, včetně 
zásobníku investičních akcí na  rok 2004 a ukládá Finančnímu výboru, aby pro jednání ZM 
dne 16.12.2003 předložil své stanovisko k návrhu  rozpočtu.  
 

V. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu  o kohezních fondech - 
pokračování v rozvoji vodohospodářské infrastruktury a  ukládá vedení města před jednáním  
ZM dne 16.12.2003 svolat informativní  schůzku k tomuto tématu. Tam předložit  další 
doplňující  materiály, které uložila připravit RM.  
Termín: dle textu       
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

VI. 
Zastupitelstvo města dle ustanovení § 14, zák. č. 565/1990 o místních poplatcích , ve znění 
pozdějších  předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84, odst.2, písm.i/, zák.č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění  schválilo obecně závaznou vyhlášku  města Klatov č. 2/2003 o 
místních  poplatcích s účinností od 1.1.2004, po úpravách poplatku za psy.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm.i/ , zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění a ve znění   zák.č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 
školství, ve znění pozdějších předpisů  schválilo  obecně závaznou vyhlášku č.3/2003 o 
spádových a společných  spádových obvodech pro umístění dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech ve 
školním roce 2004/2005.  

 
VIII.  

Zastupitelstvo města  schválilo doplnění „Zásad prodeje bytového fondu z majetku města 
Klatov“ v předloženém znění s platností od 1.1.2004 s doplněním  v odst. F, bod 1- pokud o 
to vlastník požádá.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města odložilo žádost nájemců domu čp. 97,98/V v Klatovech o koupi  bytů v 
domě s nebytovými prostory a rozhodlo ve smyslu „Zásad“ byty v těchto domech neprodávat. 
. 
 

X. 
Zastupitelstvo města  rozhodlo o doplnění  akce „Stavební úpravy objektu  čp. 10, Václavská 
ulice“ do Programu  regenerace MPZ pro rok 2004 jako akci v pořadí č.7. 

 
XI. 

Zastupitelstvo města  podle ust. § 84, odst. 2, písm. h/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění  navrhlo valné hromadě společnosti Šumavské vodovody a kanalizace ,a .s.  
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odvolat p.Ing.Jana Heflera z funkce člena dozorčí rady a jmenovat paní Ing.Jiřinu 
Adámkovou  do funkce člena DR této společnosti.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města  projednalo výsledek hodnocení poptávkového řízení - tepelné 
hospodářství  Klatovy + otevřený dopis pana Ing. K. Kotala týkající se této problematiky  a  
1a/ rozhodlo o organizační a majetkové integraci tepelného  hospodářství   města Klatov a 
ukládá vedení města provést tuto změnu  do 30.6.2004. 
Termín:dle textu 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
1b/ k tomu využít  obchodní formy Klatovské teplárny, a.s. 
2/ schvaluje zadat zpracování územní energetické koncepce, včetně zařazení   nákladů na její 
zpracování do rozpočtu města na rok 2004. 
Zodpovídá:pí Mgr.V.Tomaierová  
 

XIII.  
Zastupitelstvo města schválilo předložený  návrh témat grantů v oblasti kultury  a sportu pro 
rok 2004s doplněním bodu 5- název - Historie, kultura a přítomnost Klatov, místo slova 
„libovolné... “ použít slovo“ odborné ...“ 
 

XIV.  
Zastupitelstvo města projednalo  petici občanů k pojmenování nástupiště v bývalých 
kasárnách na Plánické ulici na „náměstí 11.pluku“ a rozhodlo nepřijmout návrh na 
přejmenování. 
 

XV. 
Zastupitelstvo města projednalo  zprávu týkající se ekologické zátěže u nemovitosti čp. 56 v 
Lubech a souhlasí s tím, aby zástupce města spolu s majiteli nemovitosti se  zúčastnil  dalších 
jednání s příslušnými orgány s cílem vyjasnit možnosti čerpání fondů EU pro řešení 
dekontaminace. Návrh řešení bude předložen ZM k dalšímu rozhodnutí. 
 

XVI.  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  znalecké posouzení projektové dokumentace- 
vzhledem k zatékání do objektu k  čp. 691/IV. 
 

XVII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o založení a působnosti občanského sdružení 
na Pačejovsku pod názvem „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme“, která byla ustavena v 
souvislosti s uvažovanou výstavbou úložiště  jaderného odpadu v lokalitě Pačejov.  
Doporučuje  příslušným rozhodovacím orgánům volbu takového přístupu, který bude  
maximálně  respektovat ochranu životního prostředí, včetně ochrany  zdraví obyvatelstva v 
daném  regionu.  
Karel Mráz 
starosta 
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
 
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 



 21 

Usnesení 
 z 10. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 16. prosince 2003 v malém sále KD Družba 
  
 
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
4.11.2003.  
 

II . 
Zastupitelstvo města  rozhodlo  
1) o majetkoprávních úkonech uvedených v části A / příloha str. 4-6/  

• prodej nemovitostí - úkony č. 9,12 
• výkupy nemovitostí - úkony č. 2,14,18 
• směny nemovitostí - úkony č. 4,5,11,17 
• bezúplatný převod pozemků do majetku obce - úkony č. 1,3,10,13 
• zřízení věcného břemene na pozemcích  ve prospěch města - úkony č. 6,7,8,15,16 
• prodej bytů  v obecních domech dle zásad - úkon č.19 
• o schválení textu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví , ev.č.31833972- úkon 
č.20 

 
2) o záměrech  majetkoprávních úkonů v části B /příloha str. 7 -16/  

• výkupy nemovitostí  - úkony č. 3, 20 
• prodeje nemovitostí  - úkony č. 1- dle návrhu č.2 

                                           - úkony č.2, 4, 5, 12- cena smluvní 900,-Kč/m2 
                                           - úkon č.18 

• bezúplatný převod nemovitostí  do majetku obce - úkony č. 7,8,9,13,14,15,16,17 
• bezúplatný převod nemovitostí z majetku obce - úkon č. 6- doplněno o věcné břemeno 

zachování provozu pro Křesťanské středisko Diakonie ČCE Radost Merklín na 3 roky  
• směny nemovitostí - úkon č. 19 

 
3) o zamítnutí  majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 7-16/  

• prodej nemovitostí - úkon č.10 
• výkupy nemovitostí - úkon č. 11 

 
III. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření uvedená v předkládací zprávě  ve výši 
15.475 tis.Kč . 
 

IV. 
Zastupitelstvo města  rozhodlo o příspěvku na dětskou LSPP pro rok 2004 ve výši 490.140,-
Kč  prostřednictvím ZZS Klatovy. Příspěvek bude čerpán  z rozpočtu neinvestičních  výdajů - 
kap. 7, pol. 3429 a ukládá paní místostarostce  oslovit ostatní obce se žádostí o  finanční 
spoluúčast, s výjimkou  města Nýrska a jeho spádových obcí.  
 
Termín :ihned       
Zodpovídá: pí.Mgr.V.Tomaierová  
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V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1a) rozpočet  města na rok 2004 v příjmové  části ve výši 380.148,- tis.Kč  , ve výdajové  části 
ve výši 390.148,- tis.Kč   s tím, že rozdíl ve výši 10.000,- tis.Kč  bude kryt z přebytku  
hospodaření r. 2003 
 
1b) z rozpočtovaného příspěvku  neinvestičních výdajů schválilo ZM užití na :  

a) příspěvek HC Klatovy - úhrada ledu pro mládežnická družstva - 1 mil.Kč  
b) dětská LSPP - 490.140,-Kč  

Zastupitelstvo města  ukládá finanční komisi  zajistit ,aby nevyčerpané prostředky z těchto 
příspěvků  za r.2003 byly při finančním vypořádání  použity jako další  zdroj této položky.  
 
Úkol: průběžně 
Zodpovídá:p.Ing.J.Vrána  
 
1c) kapitálové výdaje  ve výši 24.746 tis.Kč v tomto členění:  

• vodovod  Luby- dokončení - 7.746 tis.Kč  
• chodník, VO, průtah Luby - 10 mil.Kč  
• rekonstrukce MK Spořilovská  Klatovy-Luby - 3 mil.Kč  
• rezerva  na dotační tituly /změna usnesení bod  V z 9.9.2003/ - 4 mil.Kč - tyto 4 

mil.Kč jsou členěny takto : 
o pokračování rekonstrukce DD Újezdec - 2,5 mil.Kč  
o hřiště v Lubech - 0,63 mil.Kč  
o přístupové cesty k turisticky atraktivním místům- 0,87 mil.Kč 

 
2) limit na platy  zaměstnanců MěÚ  v roce 2004- dle předloženého návrhu  
 
3) pověřuje RM  schvalováním rozpočtových opatření v průběhu roku  týkajících se změn v 
rámci schválených  závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na jeho výši a týkajících se  
přijetí a použití účelových dotací.  
 
4) ZM ukládá vedení města , aby předložilo náměty na výstavbu nájemních bytů v letech 
2004-2006 a průběžně informovalo ZM.  
 
5) ZM pověřuje vedení města předložit návrh na vyčlenění finančních prostředků na výkupy 
pozemků pro průmyslovou zónu.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města  schvaluje cenu vodného a stočného v Klatovech a ve vybraných 
integrovaných obcích /Činov, Habartice, Kal, Pihovice, Tajanov, Sobětice, Štěpánovice/ pro 
rok 2004 ve výši 18,99 Kč/m3 bez DPH   u vodného a cenu 16,38 Kč/m3 bez DPH  u 
stočného . Výše DPH  bude připočtena  podle platných  zákonných úprav pro r.2004.  
 

VII.  
Zastupitelstvo města 
1)  projednalo návrh zadání změn č. 6.1 a 6.2 ÚPN SÚ  Klatovy, zpracovaného na základě 
požadavku ZM ,konaného dne 11.2.2003 a 25.3.2003 spočívající ve: 

• změně č. 6.1- zahrnující  změny funkčního vymezení ploch , jako závazného ukazatele 
ÚPd  a obsahující 7 změn  
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• změně č. 6.2- zahrnující změny navržené  v souvislosti  se zřízením protipovodňových  
opatření  obsahující 9 změn  

 
2) bere na vědomí , že odbor  výstavby a  územního rozvoje  tento návrh zadání ÚPN SÚ 
Klatovy  projednal podle § 20 , odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. s občany  města, fyzickými a 
právnickými osobami  ve městě podnikajícími a vlastníky pozemků a staveb, kteří spadají do 
správního území Klatov 
 
3) konstatuje, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících , jakož i ze strany vlastníků  pozemků a staveb  
uplatněny námitky a připomínky k uvedenému návrhu , kromě:  

• změny č. 6.1.4 - Dragounská kasárna , kde byla navržena smíšená zóna  místo výrobní  
• změny č. 6.1.7 - Zahrada a louka u Mlékárny Klatovy ,kde byla navrhována změna  z 

rekreačních ploch  na smíšenou zónu  
U změny č. 6.1.4 byl při projednávání vysloven nesouhlas VUSS Plzeň jako DOSS a zároveň 
vznesena nesouhlasná  námitka VUSS Plzeň k uvedenému návrhu z titulu vlastníka pozemku 
a staveb. Tyto  změny budou z návrhu vyřazeny, u změny 6.1.4 pro nesouhlas DOSS , bez 
něhož není možné dále  změnu projednávat a u změny 6.1.7 z důvodů, že ve zmíněném  
území  není zpracován podrobnější územně plánovací podklad , na jehož základě by  mohlo 
být  objektivně rozhodnuto . 
Zastupitelstvo města  vyřazuje změnu č. 6.2.2 - varianty A,B,C a ukládá tuto změnu  předložit 
na příštím  jednání ZM  . 
 
Termín: 17.2.2004      
Zodpovídá: p.V.Prousek  
 
4) schvaluje  návrh  zadání změn č. 6.1 a 6.2 v takto upravené podobě a ukládá odboru 
výstavby  a územního rozvoje  zařadit změn č. 6.2.1 až 6.2.9 /protipovodňové úpravy/- vyjma 
změny č.6.2.2- var.A,B,C do veřejně prospěšných  staveb. Dále ukládá odboru  výstavby a 
ÚR  zajistit na výše uvedené změny č. 6.1.1-6.1.3, 6.1.5-6.1.6 a změny č. 6.2.1 až 6.2.9/vyjma 
změny 6.2.2- var.A,B.C/ ÚPN-SÚ Klatovy, zpracování návrhu  změn společně s konceptem 
dle § 31 , odst. 2 zákona 50/1976 Sb.  
 

VIII.  
Zastupitelstvo města rozhodlo  
1)  ve smyslu § 84,odst. 2, písm. b/, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění o 
pořízení zadání následujících  změn  územního plánu města Klatov / příloha str. 2-5/  

• návrh č. 1a- k.ú. Kal, pp.č. 1172/9- nové využití - smíšená zóna  
• návrh č. 1b- k.ú. Kal, pp. PK č. 1172/2- část , cca 5-6 tis.m2- nové využití -  smíšená 

zóna - výhled  
• návrh č.2- k.ú. Klatovy /Beňovy/ , pp.č. 988/1- nové využití - smíšená zóna  
• návrh č.3- k.ú.Klatovy - pp.č. 3792/1- část, cca 4 tis. m2- nové využití - smíšená zóna 

- vyřazen  
• návrh č.4a-k.ú. Štěpánovice , pp.č. 24, stp.9/4, stp.9/3, pp.č. 30/10, stp.9/1, pp.č.30/9, 

stp.9/2, stp.77/2, pp.č.30/18, pp.č.30/14, pp.č. 30/17, stp. 8/2, stp.8/1, stp.8/3, pp.č. 
30/4- nové využití - smíšená zóna 

• návrh č.5- k.ú. Štěpánovice , pp PK č. 70/2 - nové využití - obytná zóna  
• návrh č.6- k.ú. Klatovy - pp.č. 2601/1 a 4031- části o vým. 100tis.m2- nové využití - 

výrobní  zóna 
• návrh č.7- k.ú. Luby , pp.č. 540/6- nové využití - území pro rekreaci  
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• návrh č.8- k.ú. Štěpánovice , Klatovy, Sobětice a Luby - změna ÚP -úprava trasy 
přeložky  I/27 týkající se odlišného řešení vykřížení navrhované přeložky I/27 se 
stávajícími komunikacemi  

• návrh č.9- k.ú. Klatovy, pp.č. 673/1, 684/13 - nové využití - výrobní zóna  
 
2) ve smyslu § 84,odst. 2, písm. b/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění o 
zamítnutí  pořízení zadání následujících změn ÚP města Klatov / příloha str. 2-5/ 

• návrh č.4b-k.ú. Štěpánovice  , pp.č. 318/2, 337/6 - požadované využití -smíšená zóna 
 

IX. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení  Pravidel pro udělování výjimek ze závazné části 
ÚPD města Klatov z programu jednání a uložilo ORM tyto dopracovat dle připomínek z  
diskuze. 
 
Termín:17.2.2004      
Zodpovídá:pí Ing.D.Pleskotová  
 

X. 
Zastupitelstvo města  souhlasí s účastí města Klatov  v místní akční skupině - LAG /součást 
operačního programu EU Leader+/ a s úhradou  částky 5.000,- Kč/rok za členství v této 
skupině.  
 

XI.  
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. u/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění schvaluje  pojmenování ulice v Lubech  - Na Šíji a ukládá odboru vnitřních 
věcí  informovat o tom příslušné subjekty. 
 
Termín:ihned        
Zodpovídá: p.M.Jarošík  
 

XII. 
Zastupitelstvo města projednalo  zápis o výsledku kontroly na dodržování a naplňování 
Smlouvy o provozování a udržování veřejného vodovodu, veřejné kanalizace a čistíren 
odpadních vod města Klatovy a uložilo radě města  zabývat se podněty KV obsažené v tomto 
zápise. O přijatých opatřeních  informovat ZM a KV na příštím jednání ZM.  
 
Termín:ihned        
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1) změnu příspěvkové  organizace Městské lesy Klatovy a Odpadové  hospodářství Klatovy 
na obchodní společnost s ručením omezeným a  ukládá toto v postupných krocích připravovat 
v průběhu  roku 2004 - průběžně  informovat RM a ZM . Konečný návrh projednat v RM a 
předložit ZM v říjnu 2004.  
 
Termíny : dle textu       
Zodpovídá:pí Mgr.V.Tomaierová, p.Ing.J.Vrána 
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2) úpravu zřizovacích listin MěKS, MěÚSS, TSMK, ZŠ Tolstého, Čapkova, Plánická a 
Masarykova  ve smyslu návrhu s platností od 1.1.2004. 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 85,písm. d/ , zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích  v platném znění  schvaluje  Smlouvu o sdružení mezi městem Klatovy a Stavebním a 
nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy v předloženém znění.  
 

XV. 
Zastupitelstvo města  
1) bere na vědomí průběžnou informaci o financování rekonstrukce ČOV s tím, že  závazná 
zpráva bude ZM  předložena po ukončení zkušebního provozu  a vyhodnocení ze strany 
orgánů EU. 
2) schvaluje  

a) setrvání na projektu ISPA - Klatovy - Čisté město  
b) v případě , že bude program ISPA převeden podle legislativy do kohezních fondů, 

uplatnit tento program v kohezním fondu podle podmínek EU  
c) financovat vodohospodářské  akce i v budoucnu z vodného a stočného  

3) bere na vědomí  informace  o programu na opravy a budování vodohospodářské 
infrastruktury pod  názvem „Čistá Šumava“, včetně financování a organizačního  zabezpečení 
a rozhodlo k tomuto projektu zaujmout  závazné stanovisko až po vyjasnění postupu 
legislativních úprav   na programu ISPA - Klatovy čisté město.  

 
Karel Mráz 
starosta 
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
 
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
 
 


