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U S N E S E N Í 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 v 17:30 hodin   

v zasedací místnosti č. 9 MěÚ Klatovy 
      
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání ZM, konaného 
dne 9. 12. 2014. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu s názvem: „Vybavení pro potřeby výuky 
ZŠ, Klatovy“ v předloženém znění. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků v průmyslové zóně Pod Borem v Klatovech 
firmě Aerotech Czech s.r.o., ul. Dr. Sedláka 763, Klatovy III.: 
a) částí pp.č. 4234 a 4235 o výměře cca 25 800 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 288 Kč/m2, celkem 

cca 7 430 400 Kč + DPH v platné výši. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě 
kupní na dobu určitou 3 roky s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 kupní ceny, tj.             
2 476 800 Kč + DPH v platné výši před podpisem této smlouvy 

a 
b) části pozemku pp.č. 4234 o výměře cca 8 200 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 288 Kč/m2, 

celkem za 2 361 600 + DPH v platné výši. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí 
smlouvě kupní na dobu 3 roky s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, tj. 
787 200 Kč + DPH v platné výši před podpisem této smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 
 
     
 
 
 
                   Ing. Martin Kříž 
                         místostarosta   
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U S N E S E N Í 
z 4. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 10. 2. 2015 v 19:00 hodin v malém sále 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 3. zasedání ZM, 
konaného dne 20.1.2015. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění 
rozhodlo 
k úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy) po povinné lhůtě 
zveřejnění záměru u vybraných úkonů o následujících majetkoprávních úkonech: 

- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3 4, 5 
- výkup nemovitostí - úkon č. 1 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 6 

k úkonu 6: bezúplatný převod pp.č. 265/7, 265/8, 305/47 a 305/48 o celkové výměře 
40 m2 v k.ú. Sobětice u Klatov do majetku města od ČR - Ředitelství silnic a dálnic, 
Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 - Nusle 
 

- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkony č. 7, 8 
k úkonu č. 7: zřízení věcného břemene na umístění a provozování objektu mostu 
přes Drnový potok u hlavní pošty na pp.č. 3700/2, 3700/19 a 3700/20 v k.ú. Klatovy 
mezi městem Klatovy jako oprávněným a Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 
8, Praha 5 jako povinným z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou 
finanční úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH v platné výši. 
 
ZM schválilo omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod pozemkových 
parcel č. 3422/74, 3422/76, 3422/79, 3422/81, 3422/83, 3422/84, 3422/86,  3475/46, 
3475/49 a 3475/50 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR- Ředitelství silnic a dálnic, 
Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle - úkon č. 9.  
 
ZM rozhodlo o stažení majetkoprávního úkonu - vzdání se vlastnického práva             
k obecním pozemkům pp.č. 1374/2, 1374/12 - ostatní plocha u domu čp. 535/III                  
o výměře 647 m2 v k.ú. Klatovy ve prospěch ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město z důvodu 
nenaplnění podmínek pro převod pozemků na město dle zákona č. 1721/991 Sb., 
formou souhlasného prohlášení - úkon č. 10. 
 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5 - 10 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B 
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- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 4,  
- výkup nemovitostí - úkon č. 5  
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B  
- prodej nemovitostí - úkon č. 1 
- směna nemovitostí - úkon č. 6 (ve znění revokace) 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Plánická 208/I a schválilo realizaci projektu v roce 
2015 dle zpracované projektové dokumentace v případě, že projekt získá příslib 
dotace z OPŽP ve výši 90% ze způsobilých výdajů.  
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve 
výši cca 12,7 mil. Kč vč. DPH v roce 2015 za předpokladu, že na realizaci bude 
schválena dotace v požadované výši.  

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce v roce 2015 z rozpočtu 
města ve výši max. 70% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca           
8,7 mil. Kč vč. DPH. 

3) Zastupitelstvo města Klatovy se zavazuje zajistit realizaci Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou ETAPY JEDNA - 2. části v roce 2016 i v případě, že městu 
nebude pro rok 2016 dotace přidělena. 

 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Dovybavení infrastruktury služeb 

CR Klatovy“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 303 tis. Kč vč. 
DPH v roce 2015 za předpokladu schválení dotace na realizaci ve výši max. 50% 
celkových způsobilých výdajů. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce v roce 2015 z rozpočtu 
města ve výši max. 50% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca             
152 tis. Kč vč. DPH. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 a převody zůstatků 
rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov schválilo upravenou Směrnici města Klatov o vytvoření a 
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 
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VIII. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r Ing. Václav Ch r o u s t 
 starosta města místostarosta  
 
 
 
 
 Ing. Martin  K ř í ž 
 místostarosta 
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   U s n e s e n í  
z 5. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 5. 3. 2015  

v 16:45 hodin  v zasedací místnosti č. 9 MěÚ Klatovy 
      
 
 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 6/EK/2015 mezi Plzeňským 
krajem a Městem Klatovy. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 
 
     
 
 
 
                   Ing. Martin Kříž 
                         místostarosta   
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                U s n e s e n í 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 24. 3. 2015  
v 19:00 hodin v malém sále kulturního domu 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 ze 4. zasedání ZM, konaného 
dne 10. 2. 2015 a 5. zasedání ZM, konaného dne 5. 3. 2015. 
 

II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 11 zprávy) 

Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů 
o schválení následujících majetkoprávních úkonech: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 9 
- výkup nemovitosti – úkon č. 4, 18, 

-  k úkonu č. 18: ZM rozhodlo o podání nabídky do veřejné soutěže týkající se prodeje 
nemovitostí - stp.č. 4019 vč. objektu čp. 792/II., stp.č. 4018 vč. objektu garáží, části stp.č. 
1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16 a 3584/17 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
vlastníka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní 
cenu 8 000 000 Kč, 

 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 12, 13, 17, 
- zřízení věcného břemene ve prospěch města – úkony č. 10. 11, 15b, 
- prodej bytových jednotek dle Zásad – úkony č. 5, 6, 7, 8, 
- neuplatnění předkupního práva k nemovitostem – úkon č. 16, 
- ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků – úkon č. 14, 
- vzdání se vlastnického práva k obecním pozemkům – úkon č. 15a. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 12 - 16 zprávy) - záměry 

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 5, 
- směna nemovitostí – úkon č. 3 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
- směna nemovitostí - úkon č. 4, 
- výkup nemovitostí - úkon č. 2. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že opatrovníkem účastníků řízení (p. . p. JB, FB, MB, RB, RB, 
JF, JF, KI, JJ, MJ, FK, MK, KM, JM, AM, FM, FM, AM, HM, AM, MM, JN, MN, VN, VŠ, 
JŠ, MT, AU, RU, RV, JV) v KoPÚ Kydliny je Město Klatovy, zastoupené starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem. 
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III. 
1/  Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo 
závěrečný účet města za rok 2014 a uzavřelo 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/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo účetní závěrku města Klatovy 
sestavenou k 31. 12. 2014 a současně schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření 
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 66.428.391,79 Kč na účet 432 – Výsledek 
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské v celkové výši 11 239.371,60 Kč ve 
výši 97 683,74 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve 
zbývající části na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 

 
 

IV. 
1/  Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její následné 

rozdělení takto:  
a/ 100 tis. Kč na akci Oprava komínů na čp. 63/I Klatovy (II. etapa),  
b/ 50 tis. Kč na akci Oprava komínů na čp. 59/I Klatovy.  

2/  Zastupitelstvo města doporučilo schválit realizaci akcí:  
a/ Oprava komínů na čp. 63/I Klatovy s celkovými náklady 218 016 Kč, 250 718,40 Kč vč. DPH  
b/ Oprava fasády čp. 59/I Klatovy s celkovými náklady 106 441Kč, 128 793,70 Kč vč. DPH  

v roce 2015 a jejich zařazení do rozpočtu města.  
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP k projektu s názvem:  
„Překladiště komunálního odpadu města Klatovy“ v předloženém znění. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí  
zápůjčky z Fondu RB XLIV. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 200 000 Kč.  
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy 
v oblasti kultury a sportu. 
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IX. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem 
Strážov pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 sb., o přestupcích, v platném znění. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytu č. 1, Suvorovova 691/IV, Klatovy panu FV. 

 
XI. 

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2015. 
 
 
                                                            XII. 

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu č. 14182614 o poskytnutí dotace z OPŽP k projektu 
s názvem „Kompostárna města Klatovy“ v předloženém znění. 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu č. 14182624 o poskytnutí dotace z OPŽP k projektu 
s názvem „COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie“ v předloženém znění 
 
 

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

o obcích ve znění pozdějších předpisů určilo složení osadních výborů ve vyjmenovaných 
částech města dle předloženého seznamu. 

 
2/  Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů zvolilo následující předsedy osadních výborů 
městských částí: 
Luby - Ivan Havlovic, Štěpánovice - Ing. Josef Rubáš, Otín - Václav Veselák, Tajanov 
- Miloslav Schejbal, Drslavice - Václav Kinský, Střeziměř/Křištín - Josef Holeček, 
Točník - Petr Brabec, Dehtín - Petr Baumruk, Habartice – František Habarta , Pihovice 
- Kateřina Kobzová, Kydliny - Pavel Mazanec.  

 
 
 
                                                          XV. 

Zastupitelstvo města Klatov 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. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů rozhodlo o výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov  
a ostatním předsedům a členům výborů a komisí podle přiložené tabulky s platností od  
1. 4. 2015. 
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Funkce Stávající stav Návrh výše odměny od 

1.4.2015 
Člen ZM 870,- 901,- 
Člen ZM + předseda výboru nebo komise 2350,- 2433,- 
Člen ZM + člen komise 1170,- 1201,- 
Člen ZM + člen výboru 2010,- 2081,- 
Člen ZM + předseda komise SPOD 1480,- 1501,- 
Člen RM 2550,- 2640,- 
Člen RM + předseda komise 3150,- 3240,- 
Člen RM + člen komise 2850,- 2940,- 
Nečlen ZM + předseda komise 1480,- 1501,- 
Nečlen ZM + člen komise nebo výboru 300,- 300,- 
 

 
 

XVI. 
Zastupitelstvo města souhlasí, aby město Klatovy společně s obcí Bolešiny podpořilo návrh 
na udělení státního vyznamenání p. Frank Karel Binder – Botek. 
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 

           starosta města            místostarosta 
 
     
 
 
 
                   Ing. Martin Kříž 
                         místostarosta   
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                 U s n e s e n í 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26. 5. 2015 

v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 9 MěÚ 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 6. zasedání ZM, konaného 
dne 24. 3. 2015. 
 

II. 
Zastupitelstvo města zamítlo výkup nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č 35 
o celkové výměře 4 491 m2 v  k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00 Praha 2 formou 
podání nabídky města s cenou 3 700 000 Kč do vyhlášeného výběrového řízení v termínu do 
25. 6. 2015. 
 
        III. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015. 
2/ Zastupitelstvo města schválilo doplnění rozpočtového opaření č. 4/2015 o 3 investiční 

akce – místní komunikace („Točník – chodník u silnice III/11766, Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Štěpánovice“, „Rekonstrukce místní komunikace v obcích Luby, 
Drslavice a Činov“). 

3/ Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ust. § 85 písm. c/ zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací z rozpočtu Fondu 
dotací a uzavření veřejnoprávních smluv: 

 a/ pravidelná činnost mládeže do 18 let (583 Kč/člen) 
  Atletika Klatovy  75 790 Kč 
  SK Klatovy 1898 77 539 Kč 
  LTK Klatovy  53 053 Kč 
  TJ Sokol Klatovy      135 256 Kč 
  BK Klatovy  58 883 Kč 
 b/  mimořádné dotace 
  Oblastní charita Klatovy, na podporu sociálních služeb 200 000 Kč 
  Domov pokojného stáří Klatovy, na provoz   215 000 Kč 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 749/18, 
Zahradní, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem poskytnutí úvěru na 
rekonstrukci rodinného domu pro paní JR. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města v souladu s §§ 84 a 85 písm. j/ zákona o obcích schválilo: 
a/ přijetí spotřebitelského úvěru na dofinancování 30% pořizovací ceny vozu Škoda 

Octavia, celková výše úvěru 173 583 Kč, 
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b/ přijetí úhrady za vrácený vůz Škoda Octavia ve výši 498 300 Kč (z důvodu 
neopravitelnosti) a použití této částky na úhradu zbývající ceny náhradního vozu (výměna 
za neopravitelný), 

c/  přijetí spotřebitelského úvěru na dofinancování 30% pořizovací ceny náhradního vozu 
(výměna za neopravitelný vůz), celková výše úvěru 220 000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 

           starosta města            místostarosta 
    
 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 

                           místostarosta   
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                U s n e s e n í 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. 6. 2015 

v 19:00 hodin v malém sále kulturního domu 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 ze 7. zasedání ZM, konaného dne 
26. 5. 2015. 
 

   II. 
K  úkonům uvedeným v části A zprávy (str.  5 – 9 zprávy) 

Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 4, 7b, 
-  uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 

22. 9. 2008, uzavřené mezi městem Klatovy a společností STAFIN, a. s. Plzeň 
– úkon č. 7a, 

-  dar (bezúplatný převod) nemovitostí do majetku města – úkony č. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18,  

- k úkonu č. 18:  Dar (bezúplatný převod)  pp. č. 2597/2 o výměře 1 777 m2 v k. ú. Klatovy do 
majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město. Jedná se o veřejnou 
komunikaci na Chaloupkách. 

-  směna nemovitostí - úkony č. 2,  5, 
-  prodej bytových jednotek dle Zásad - úkon č. 6,  
-  zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkony č. 19, 20, 21, 22, 23,  
-  zrušení věcného břemene na obecním pozemku -  úkon č. 24, 
-  zřízení práva stavby na obecních pozemcích - úkony č. 25. 

 
  Zastupitelstvo města zamítlo návrhy na následující majetkoprávní úkony: 

-  výkup nemovitostí - úkon č. 8, 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení návrhu majetkoprávního úkonu:  
-  prodloužení platnosti SOBK, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou LS 

Profiauto, s.r.o., Klatovy - úkon č. 9. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str.  10 - 18 zprávy) - záměry  

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B 
-  prodeje nemovitostí – úkony č.  2, 3, 5, 6, 7,  
-  směny nemovitostí – úkon č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
-  dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 16 b), 
-  dar nemovitosti z majetku města -  úkon č. 16 a) 
a uložila odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 4, 17, 18. 
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Zastupitelstvo města neprojednalo 
na návrh žadatele majetkoprávní úkon, uvedený v části B 
- prodej nemovitosti – úkon č. 1 

 
III. 

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2015. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.5/2015. 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení XLV. kolo dle 
předložené zprávy v celkové výši 100 000 Kč.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Strážov pro výkon státní 
správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění. 
 

VII. 
1/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích ve znění pozdějších předpisů určilo složení osadních výborů ve vyjmenovaných 
částech města dle předloženého seznamu. 

2/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanovení § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích ve znění pozdějších předpisů zvolilo následující předsedy osadních výborů 
městských částí: Čínov – František Kisling, Sobětice – Jiří Vondráček, Tupadly – Miroslav 
Bohatý, Vícenice – Jaromír Kudláček. 

 
VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení výjimky ze Zásad prodeje bytového fondu – realizovat 
prodej domu čp. 346/IV, Šmeralova ul. a uložilo SNK doplnit informace dle diskuse a opětovně 
předložit na zasedání zastupitelstva města. 
Termín: září 2015 
 
      IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí dopis společnosti Bonver Win a.s. Ostrava a trvá na svém 
stanovisku, odmítající hazard na území města Klatov v souladu s přijatou vyhláškou  
č. 1/2012. 
 
      X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 

    
 

 Ing. Martin Kříž 
                       místostarosta   
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            U s n e s e n í 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 29. 9. 2015 

v 19:00 hodin v malém sále kulturního domu v Klatovech 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZM, konaného dne 
30. 6. 2015. 
 

   II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 7 - 11 zprávy) 

Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů 
o schválení následujících majetkoprávních úkonech: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 4, 5, 22 

-  k úkonu č. 22 -  ZM rozhodlo o prodeji částí budoucích pozemkových parcel č. 423, 506, 
520, 533, 534, 535, 542, 544, 545, 611 v k.ú. Sobětice u Klatov o výměře cca 17 787 m2 do 
majetku Lesů České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
za cenu v čase a místě obvyklou po dokončení stavby. 
V současné době bude úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 
 

- dar (bezúplatný převod) nemovitostí do majetku města – úkony č. 14, 21 
- k úkonu č. 14 -  ZM rozhodlo o přijetí darů pozemků v k.ú. Klatovy – ulici Za Kasárny u objektu 

čp. 324/IV: 
a/  části obecní stp. č. 1616, tj. pp.č. 6720 o výměře 7 m2 (dle GP č. 5908-73/2013) ve 

vlastnictví města Klatovy do majetku Plzeňského kraje, 
b/ části pp.č. 944/1, tj. pp.č. 944/5 o výměře 95 m2 (dle GP č. 5908-73/2013) ve vlastnictví 

Plzeňského kraje do majetku města Klatovy, 
- k úkonu č. 21 -  ZM schválilo bezúplatný převod pozemků pp.č. 1196/31, 1196/32, 1196/33 

v k.ú. Tajanov u  Tupadel a pozemků pp.č. 4217/40 a 4217/41 v k.ú. Klatovy do majetku města 
od Státního pozemkového úřadu – 1 107 m2, 

 
- směny nemovitostí -  úkony č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 (ve znění revokace), 18 (ve 

znění revokace), 19 (ve znění revokace), 
 
- výkup nemovitostí -  úkon č. 20, 
 
- prodej bytové jednotky dle Zásad -  úkon č. 15, 
 
- prodloužení platnosti SOBK, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou LS Profiauto, s.r.o. 

Klatovy - úkon č. 23. 
 
- ZM rozhodlo o revokaci UZM ze dne 30. 6. 2015 ve věci daru chráničky HDPE  

o průměru 40 mm, vč. příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města 
od společnosti ČEZ Distribuce a.s. v obecních pozemcích pp.č. 1482/1, 1471/1, 1471/5  
a 1471/4 v k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Nádražní – stp. č. 1940 – kNN“ tak, že 
město nepožaduje dar chráničky - úkon č. 16.   

 
- ZM schválilo změnu smluvní strany v uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní na 

prodej pozemku p.č. 4204/5 – o výměře 13 900 m2 v průmyslové zóně Pod Borem 
Klatovy z Jürgena Herberta Wolfganga Pőschla na Textil – Logistik Wäschemann s.r.o. 
Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – úkon č. 24. 
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K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 12 - 15 zprávy) - záměry 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
-  prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 4, 8, 
-   dar (bezplatný převod) nemovitostí do majetku města: úkon č. 9, 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
-  prodej nemovitostí – úkony č. 2, 5, 6, 
- směna nemovitostí – úkon č. 7. 

 
 ZM schválilo pověření pro starostu města podat případně přihlášku města (včetně návrhu 
kupní smlouvy) do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení na prodej nemovitostí pp.č. 
44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č. 35 o celkové výměře 4 491 m2 v k.ú. Sobětice u Klatov, 
vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/45, 128 00 Praha 2 s termínem uzávěrky podání přihlášek do 15. 10. 2015 – úkon č. 10. 

 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny města 
Klatov pro léta 2016 – 2020. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky hospodaření města a řízených organizací za  
1. pololetí 2015. 
       

V. 
Zastupitelstvo města: 
a/ schválilo podle ust. § 84 odst. 2 písm. e/ zákona o obcích návrh společenské smlouvy, jíž se 

zakládá společnost Pošumavská odpadová, s.r.o., v předloženém znění a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

 
b/ delegovalo dle ust. § 84 odst. 2 písm. f/ zák. o obcích starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra,  

nar. XXXX, bytem XXXXXX, Klatovy, jako zástupce města Klatov na všech valných 
hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního 
období, s účinností ode dne vzniku této společnosti, 

 
c/ schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g/ zák. o obcích tyto zástupce města Klatov do 

ostatních orgánů společnosti: 
- za členy dozorčí rady: 

Ing. Václava Chrousta, XXXX, bytem Koldinova XX, Klatovy,   
Ing. Ivana Barocha, nar. XXXX, bytem Havlíčkova XX, Klatovy IV, 
Pavla Stroleného, nar. XXXX, bytem Čechova XX, Klatovy III, 

- za jednatelku společnosti: 
Ing. Věru Rozsypalovou, nar. XXXX, bytem Domažličky  XX, Klatovy, 

 
d/ rozhodlo dle ust. § 85 písm. e/ zák. o obcích o peněžitém vkladu města Klatov do zakládané 

společnosti ve výši 650 000 Kč, jak je uvedeno ve společenské smlouvě.  
 

 
 



3 
 

VI. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015. 
2/ Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ust. § 85 písm. c/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí mimořádné dotace SK Volejbal 
Klatovy, z.s. v celkové výši 63 000 Kč a spolku SK Klatovy 1898 ve výši 300 000 Kč z Fondu 
dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 

 
VII. 

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 63 000 Kč na kurzy v akademickém roce 
2015/2016 Západočeské univerzity v Plzni – Univerzita třetího věku pořádané v Klatovech. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 2/2010, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na 
veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu – realizovat prodej domu 
čp. 346/IV, Šmeralova ul. i v případě, kdy zájem o koupi projeví méně než 60% zájemců. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 

    
 

 Ing. Martin Kříž 
                       místostarosta   
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                  U s n e s e n í 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 10. 11. 2015 

v 19:00 hodin v malém sále kulturního domu v Klatovech 
 

 
 
   I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání ZM, konaného dne 
29. 9. 2015. 

 
  II. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 5 – 6 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů 
o schválení následujících majetkoprávních úkonech:  
-  prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 4, 
-  dar (bezúplatný převod) nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 7,  
-  směna nemovitostí: úkon č. 6. 
-  úkon č. 8: ZM rozhodlo o stažení úkonu.  

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 zprávy) - záměry  

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B 
-  dar (bezplatný převod) nemovitostí z majetku města: úkon č. 1 

k úkonu č. 1:  Bezúplatný převod částí pozemku č. 28/1 a p. č. 740/49 v k. ú. Točník u Klatov do  
vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň. V současné době 
bude úkon zajištěn formou Smlouvy o právu provedení stavby, s vlastní realizací 
po kolaudaci stavby. 

-  dar (bezplatný převod) nemovitostí do majetku města: úkon č. 2b 
k úkonu č. 2b:  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovitostí – pp.č. 97/3 
                         97/30 a 97/32 o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od 

 ČR-ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
 a uložila odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

 
  

III. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu 
města včetně harmonogramu schvalování revidovaného Návrhu. 

 
 

IV. 
a/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stav připravenosti projektu: „Mercandinovy sady –  

II. a III. etapa revitalizace“ a schválilo předloženou Koncepci obnovy sadů v etapách. 
b/ Zastupitelstvo města schválilo záměr realizace projektu: „Mercandinovy sady – II. fáze 

revitalizace“, týkající se úprav centrálního parteru sadů v roce 2016. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního přídělu do sociálního fondu ve výši 1 722 tis. Kč 
ročně, s účinností od 1. 1. 2016. 
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VI. 

a/ Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015. 
b/ 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 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

  
VII. 

Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2016 tyto akce: 
č. 1 – objekt čp. 62/I, náměstí Míru, Klatovy – stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice, 
č. 2 – objekt čp.. 63/I, náměstí Míru, Klatovy – oprava soklu, omítek 1. NP, 
č. 3 – objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – oprava komínů II. etapa, 
č. 4 – hradební zeď na p.č. 25/1 k.ú. Klatovy, u čp. 45/I, Vančurova ul., Klatovy – oprava 

hradební zdi. 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2015 o spádových obvodech pro umístění žáků do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní 
rok 2016/17. 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo účast města Klatovy ve sdružení zadavatelů na základě předložené 
smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů uzavřené s městem Sušice za těchto podmínek: 

- město Klatovy bude zástupcem sdružení, tzn. bude zmocněno vystupovat v souvislosti 
s veřejnou zakázkou za sdružení a to bezúplatně, 

- výběr dodavatele bude podléhat souhlasu obou účastníků sdružení, 
- smlouva s vybraným dodavatelem bude podepsána oběma účastníky sdružení. 

 
 

X. 
a/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávy vedení města (změna jednatele společnosti 

Pošumavská odpadová společnost, příprava návrhu rozpočtu na r. 2016, Klatovská teplárna, a.s.) 
b/ Zastupitelstva města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 

    
 

 Ing. Martin Kříž 
                       místostarosta   
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U s n e s e n í 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 8. 12. 2015 

v 19:00 hodin v malém sále kulturního domu v Klatovech 
 
 

   I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání ZM, konaného dne 
10. 11. 2015. 

 
  II. 

K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 3 – 8 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech:  
-  prodej nemovitostí – úkony č. 4, 
-  dar (bezúplatný převod) nemovitostí do majetku města – úkony č. 1, 2, 10, 

12a/, 12b/ 
k úkonu č. 1 - bezúplatný převod částí obecních pozemků č. 28/1 a 740/49 v k.ú. 
Točník u Klatov do vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň pro 
stavbu: „Most ev. č. 11766-1 přes Točnický potok“.  Jedná se konkrétně o provizorní 
lávku, zpevnění svahu a revizní schodiště. V současné době bude úkon zajištěn formou 
Smlouvy o právu provedení stavby, s vlastní realizací po kolaudaci stavby 
k úkonu č. 2 - bezúplatný převod nemovitostí – pp.č. 97/3, 97/30 a 97/32 o celkové 
výměře 287 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Jedná se o vnitroblok 
bytových domů čp. 811 a 813/II. vedle průchodu ze sídliště Za Beránkem do 
Dobrovského ulice. 
k úkonu č. 12b/ - bezúplatný převod   pp. č. 449/34 o výměře 1 002 m2 v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle. Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku. 

-  směna nemovitostí: úkon č. 3 (ve znění revokace),  
-  prodej hrobového zařízení – úkon č. 4, 
-  prodej bytů dle Zásad – úkony č. 5, 6, 
-  právo stavby – změna smluvní strany – úkon č. 7, zřízení práva – úkon č. 8, 
-  výkup – úkony č. 9, 11,  

  k úkonu č. 11 - výkup pozemků p. č. 601/12 a č. 687 o celkové výměře 2 540 m2 v k. 
ú. 

  Kydliny za cenu 100 Kč/m2 tj. cena celkem 254 000 Kč od Státního statku Jeneč, státní 
podnik  

  v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6, 
-  výkup staveb TI do majetku města – úkon č. 12c/ 
-  zřízení věcného břemene ve prospěch města – úkon č. 13,  
- revokace UZM ze dne 9. 9. 2014 ve věci požadavku dar chráničky HDPE   

40 mm v pp.č. 2754/11 a 2754/2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČEZ 
Distribuce a.s. tak, že město nepožaduje dar chráničky -  úkon č. 14 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 9 - 11 zprávy) - záměry  

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B 
-  prodej nemovitostí z majetku města: úkon č. 2 
-  směna nemovitostí – úkony č. 3a/, 4 
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-  zřízení věcného břemene na cizích pozemcích ve prospěch města – úkon č.  3b/ 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměr úkonu v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B  
-  prodej nemovitostí: úkony č. 1 
 
  

III. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015. 
2/  Zastupitelstvo města schválilo převedení částky 2 mil. Kč z Fondu rozvoje bydlení 

do rozpočtové rezervy města v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

 
 

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 Klatovy na roky 2016 – 2020, 
b/ rozpočet města Klatovy na rok 2016 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 370 535 tis. Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši: 278 780 tis. Kč 
Rozpočtovou rezervu (po odečtení splátek úvěrů) ve výši: 75 415 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 
  Plán hospodářské činnosti města pro rok 2016 dle Přílohy č. 5 
  Splátky úvěrů ve výši 16 340 tis. Kč dle Přílohy č. 6 
  Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy 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   200 tis. Kč 
Stálá divadelní scéna Klatovy   700 tis. Kč 
HC Klatovy, spolek             2 050 tis. Kč 

   Senior HC Klatovy, s. r. o.    350 tis. Kč 
   SK Klatovy 1898, spolek    300 tis. Kč 
   Basketbalový klub Klatovy    260 tis. Kč. 

 
 

V. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného pro r. 2016 ve výši 29,22 Kč/m3 bez DPH, 

(33, 60 Kč/m3 vč. DPH). 
2/ Zastupitelstvo města schválilo cenu stočného pro r. 2016 ve výši 24,43 Kč/m3 bez DPH 

(28,08 Kč/m3 vč. DPH).  
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VI. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 

Hůrkou – ETAPA JEDNA – 1. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
cca 12,7 mil. Kč vč. DPH v roce 2016 za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta 
dotace z programu MMR ČR – 117D0620 Regenerace panelových sídlišť 2016. 

2/ Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce v roce 2016 z rozpočtu města ve 
výši max. 70% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca 8,7 mil. Kč vč. 
DPH. 

3/ Zastupitelstvo města Klatovy se zavázalo zajistit realizaci Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou ETAPY JEDNA – 2. části v roce 2017 i v případě, že městu 
nebude pro rok 2017 dotace přidělena. 

 
 

  VII. 
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z 21. a 22 dotační 
výzvy OPŽP na projekt „Výstavba kanalizace a vodovodu Klatovy – Točník“ do doby 
předložení stanoviska osadního výboru Točník. 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015.  

 
 

   IX. 
 Zastupitelstva města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 

    
 

 
 
 Ing. Martin Kříž 

                       místostarosta   


	uzm_20012015
	uzm_10022015
	Zastupitelstvo města rozhodlo

	uzm_05032015
	uzm_24032015
	uzm_26052015
	uzm_30062015
	K  úkonům uvedeným v části A zprávy (str.  5 – 9 zprávy)
	Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech:
	- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 4, 7b,
	Zastupitelstvo města rozhodlo

	uzm_29092015
	uzm_10112015
	K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 5 – 6 zprávy)
	Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech:
	Zastupitelstvo města rozhodlo

	uzm_08122015
	K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 3 – 8 zprávy)
	Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech:
	Zastupitelstvo města rozhodlo


