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U s n e s e n í  

z 12. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26. 1. 2016 
v 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 9 MěÚ Klatovy 

 
 
 

   I. 
a/ Zastupitelstvo města rozhodlo o spolufinancování projektu „Rekonstrukce šaten 

v areálu LTK Klatovy“ z Programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2016 – 
Program 133510“ ve výši 200 000 Kč vč. DPH v roce 2016. 

 
b/ Zastupitelstvo města rozhodlo o spolufinancování projektu „Minihřiště UMT - TJ Start 

Luby“ z Programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510“ ve 
výši 820 000 Kč vč. DPH v roce 2016. 

 
 
II. 

Zastupitelstvo města 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. 459/2013 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodlo o výši měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Klatov a ostatním předsedům a členům výborů a komisí podle 
přiloženého návrhu s platnosti od 1. 2. 2016. 

 
 

                                                                 III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o uzavření veřejnoprávních smluv 
s městem Švihov a obcí Předslav pro výkon působnosti silničního správního úřadu ve 
věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace podle 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

                                                                 IV. 
 Zastupitelstvo města bylo seznámeno s dopisem od spolku Přátel české historie, z.s. Klatovy 

o přesunutí historické kašny.  
 
  
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust 
           starosta města            místostarosta 

    
 

 
 
 Ing. Martin Kříž 

                       místostarosta   



U S N E S E N Í 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 16.2.2016 v 17:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 8 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů            
o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1, 
- dar staveb do majetku města - úkony č. 4, 5, 6, 7, 
- směna nemovitostí: úkony č. 2a), 3,  
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkon č. 2b, 
- 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, 

 
úkon č. 8 
a) Zastupitelstvo města rozhodlo o odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

ze dne 25.5.2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2,  uzavřené  mezi městem Klatovy a 
LS Profi auto s.r.o., Dragounská 130, 339 01 Klatovy,  s propadnutím zálohy kupní 
ceny ve výši 178 240 Kč městu. 

b) Zastupitelstvo města rozhodlo o prominutí sankce sankce ve výši 50 000 Kč za 
neodstranění stavby z pozemku města v případě, že dojde k odstranění stavby 
z pozemku či jejím převzetím jiným zájemcem 

 
úkon č. 9 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní ze dne 23.9.2009, uzavřené mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem na 
stavbu cyklostezky na pozemku pp.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov a pozemku pod 
stavbou, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky do 
31.12.2017 (právní moc kolaudačního souhlasu) a zároveň prodloužení doby 
k uzavření vlastní kupní smlouvy do 30.6.2018. 
 
 

II. 
1) Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2016 projekt „Regenerace panelového 

sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část“ s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši cca 12,7 mil. Kč vč. DPH 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 schválilo prohlášení ohledně ETAPY JEDNA - 2. části 
v tomto znění: „Zastupitelstvo města Klatovy se zavazuje 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“. 
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III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016.  
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města 
1a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

na novou výši 1 846 470,- Kč, 
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatov na novou celkovou výši 950 000,- Kč, 
1c) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

byly upsány takto: 
- stávající společník město Sušice navýší svůj vklad na novou celkovou výši            

511 540,- Kč, stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou 
celkovou výši 950 000,- Kč, 

- přistupující noví společníci: obec Bezděkov, obec  Bolešiny, obec Číhaň, obec 
Dlouhá Ves, obec Dolany, obec Hnačov, obec Hrádek u Sušice, obec 
Chlistov, město Janovice nad Úhlavou, městys Kolinec, obec Lomec, obec 
Mezihoří, obec Mokrosuky, obec Ostřetice, město Plánice, obec  Poleň, město  
Rabí, obec  Týnec, obec  Újezd u Plánice a obec  Žihobce vloží vklady ve výši 
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30, konkrétní výše vkladů 
jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy, 

1d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 
dle přiloženého návrhu. 

2) Zastupitelstvo města  
2a) schvaluje rozdělení podílu společníka města Klatovy ve společnosti Odpadové 

hospodářství Klatovy, s.r.o., na dvě části - 99% a 1%, 
2b) souhlasí s převodem části podílu v Odpadovém hospodářství Klatovy, s.r.o. ve 

výši 1% odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 117 590,- Kč, na 
společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. IČ 04510984, za cenu 300 000,- Kč, 

2c) deleguje starostu města pana Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. 23.4.1964, bytem 
Tyršova 351, Klatovy, jako zástupce města Klatov na všech valných hromadách 
společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., konaných do konce tohoto 
volebního období, 

2d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Odpadové hospodářství 
Klatovy, s.r.o., dle přiloženého návrhu. 

3) Zastupitelstvo města schválilo možnost využití sběrného dvora (COH) obyvateli 
okolních obcí s tím, že obce se budou podílet na nákladech provozu sběrného 
dvora ve výši 2,- Kč x 12 měsíců x počet trvale hlášených občanů obce ke dni 
podepsání smlouvy, aktualizovaný vždy k 1.1. kalendářního roku a skutečně 
uložený odpad občany okolních obcí bude fakturován dané obci ze strany          
OHK, s.r.o. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávních 
smluv s městy Nýrsko a Strážov a obcí Dolany na výkon působnosti silničního 
správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro 
místní komunikace podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
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pozdějších předpisů a podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plán práce kontrolního výboru na rok 2016. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení            
XLVII. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 200 000 Kč. 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 5.4.2016 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

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

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

I. 
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, 2, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 4, 5, 10, 

- k úkonu č. 4: ZM rozhodlo o přijetí daru pp.č. 3584/14 o výměře 262 m2 v k.ú. 
Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha, 

- k úkonu č. 5: ZM rozhodlo o přijetí daru pp.č. 725/10 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Točník   u Klatov do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha, 

 
- uznání vlastnického práva k nemovitosti: úkon č. 3,  
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkony č. 7, 8, 
- vzdání se předkupního práva k nemovitosti - úkon č. 9, 
- uzavření dodatků k darovacím smlouvám - úkon č. 6, 

- k úkonu č. 6: ZM rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 
25.9.2001, týkají se pozemku č. 638/5 v k.ú. Dehtín a dodatku č. 1 k darovací 
smlouvě ze dne 15.3.2002, týkající se pozemků č. 811/7, 825/2 a 811/15 v k.ú. 
Luby, oba s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2; předmětem dodatků je zrušení článků o omezujících 
podmínkách pro město Klatovy, 

 
- stažení úkonu z jednání - úkon č. 11, 
 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 10 - 16 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení návrhů na majetkoprávní úkony 
uvedených v části B  
- prodej nemovitostí - úkony č. 3, 4, 5, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1, 6b, 7, 8, 9, 10, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 6a  
a uložilo odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B  
- prodej nemovitosti - úkony č. 2, 11a, 11b. 
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II. 
1) Zastupitelstvo město v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
projednalo závěrečný účet města za rok 2015 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 schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku 
města Klatovy sestavenou k 31.12.2015. V jejím rámci schválilo převod 
dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 v hlavní činnosti po zdanění (ve 
výši 32.593.226,03 Kč) na účet 432/80 - Výsledek hospodaření předchozích 
účetních období a v činnosti hospodářské (ve výši 11.562.738,60 Kč) ve výši 
4.252.097,17 Kč na analytický účet 419/82 - Fond oprav hospodářská činnost ze 
zisku a ve zbývající části na účet 432/88 - Výsledek hospodaření předchozích 
účetních období.  

 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 
následné rozdělení takto: 
a) 250 tis. Kč na akci „Stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice čp. 62/I, Klatovy“ 
b) 50 tis. Kč na akci „Oprava soklu, omítek v 1. NP čp. 63/I, Klatovy“ 
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města stáhlo z jednání uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických 
úspor metodou EPC v objektech města Klatovy“.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací projektu „Domov se zvláštním režimem 
Klatovy, čp. 259/II“, určeného ke spolufinancování z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí České republiky, s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 
62 835 206 Kč bez DPH, 72 260 486,90 Kč včetně 15 % DPH.  
Zastupitelstvo města schválilo financování projektu z rozpočtu města za předpokladu, 
že na realizaci bude poskytnuta dotace ve výši 75% celkových nákladů 
z dokumentace programu reprodukce majetku 113 310 MPSV ČR - Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2016. 
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VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2016, o vedení technické mapy města, 
v předloženém znění. 

IX. 
ZM neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu a prodej bytové jednotky                     
č. 13/783, Jiráskova, Klatovy, paní BK. 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 24.5.2016 v 17:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 9 MěÚ v Klatovech 

 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Regenerace panelového sídliště 
Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část“ v roce 2016 z rozpočtu města 
s celkovými náklady ve výši 7 700 000 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 28.6.2016 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města Klatovy 
I. projednalo  
návrh ÚP Klatovy, zpracovaného Ing. arch. Jakubem Fišerem, AULÍK FIŠER 
ARCHITEKTI s.r.o. Praha. 
 
II. zjistilo, že  
1) návrh ÚP Klatovy je v souladu s nadřazenou ÚPD - Zásady územního rozvoje 

Plzeňského kraje, Politika územního rozvoje ČR - navrhované řešení nemá vliv na 
řešení širších vztahů v území. 

2) návrh územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na základě 
výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,              
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Od zpracování konceptu 
řešení bylo upuštěno - v zadání ÚP nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Návrh územního plánu Klatovy byl v souladu s § 50 
(společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a 
projednán, v této lhůtě byly uplatněny připomínky. Následně byl zpracován návrh na 
řešení připomínek. 

3) vystavení návrhu územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané  lhůtě byly 
uplatněny námitky. Pořizovatel dle § 53 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné 
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. Poté 
byl návrh rozhodnutí o námitkách rozeslán na dotčené orgány s žádostí o uplatnění 
stanovisek. Stanoviska uplatnily Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor regionálního 
rozvoje a Ministerstvo životního prostředí, jmenovaní s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí. 

 
III. vydalo 
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. 
§ 188 odst. 4 stavebního zákona územní plán Klatovy, zpracovaný v červnu 2016, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, 
správců sítí a ostatních připomínek a námitek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy. 
 
IV. vzalo na vědomí  
stanovisko  nadřízeného orgánu  územního plánování - Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru regionálního rozvoje v Plzni, ze dne 8.2.2016, vydané pod č.j. 
RR/350/16. 
 
V. uložilo 
vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy: 
1) zabezpečit  předání územního plánu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Plzeňského kraje   
2) vložit data do evidence územně plánovací činnosti (registrační list) 
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3) zajistit  uložení schválené  územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů              
o jejím pořízení na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy. 

 
 

II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 5 - 8  zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 4, 11 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkony č. 5a, 13, 14, 15, 16 

- k úkonu č. 14: bezúplatný převod pozemků v k.ú. Klatovy - pp.č. 879/60, 
1994/19, 2094/1, v k.ú. Luby - pp.č. 133/2, 211/12,211/13 a v k.ú. Sobětice             
u Klatov - pp.č. 445 a 77/41 o celkové výměře 37 971 m2 do majetku města od 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov 

- k úkonu č. 15: bezúplatný převod části pp.č. 745/3 o výměře cca 170 m2 v k.ú. 
Klatovy do majetku města od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, Praha - Žižkov 

- k úkonu č. 16: bezúplatný převod pp.č. 4003/4 o výměře 70 m2 v k. ú. Klatovy 
do majetku města od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město 

- výkup nemovitostí: úkony č. 1, 5b, 6, 7, 8, 9, 12 
- k úkonu č. 12: výkup části pozemku č. 1012/3 (p.č. 1012/6 dle GP č. 192-

2072/2016) o výměře 10 m2 v k.ú. Dehtín za cenu obvyklou 100 Kč/m2, tj. 
cena celkem 1 000 Kč, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

- prodej bytů dle Zásad - úkony č. 10a, 10b 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 9 - 16 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení návrhů na majetkoprávní úkony 
uvedené v části B  
- prodej nemovitostí a zařízení - úkony č. 4, 5, 8, 9 
- výkup nemovitostí - úkon č. 1 
- dar nemovitostí z majetku města - úkon č. 3 
- směna nemovitostí - úkon č. 7  
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Úkon č. 10:  

1. Zastupitelstvo města souhlasilo s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní ve znění dodatků ze společnosti Stafin a.s. na Stafin Klatovy s.r.o. jako 
nového budoucího kupujícího s tím, že Stafin a.s. bude ručit za splnění 
smluvních povinností novým budoucím kupujícím.  

Úkon bude zajištěn formou dodatku č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní. 
 
2. Zastupitelstvo města neschválilo prodloužení termínu dokončení výstavby 

všech bytových domů o 6 let, tj. do 31.12.2021. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
uvedené v části B  
- prodej nemovitosti - úkony č. 2, 6. 
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III. 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC 
v objektech města Klatovy“, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem a firmou 
ENESA, a.s., IČ 27382052, jako ESCO. Předmětem dodatku č. 4 je úprava dat po 
ověření provozu během prvního zúčtovacího období.  
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s pořízením nových dopravních automobilů pro 
jednotky SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 3 624 000 Kč. Zastupitelstvo města schválilo financování akce 
z rozpočtu města za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace Ministerstva 
vnitra - GŘ HZS ČR ve výši 50% nákladů (max. 450 000 Kč na 1 dopravní automobil, 
celkem 1 350 000 Kč) z Programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2016. 
 
Zastupitelstvo města Klatov schválilo přijetí účelové dotace ve výši 450 000 Kč na 
pořízení nových dopravních automobilů pro SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH 
Tupadly z dotačního programu „Příspěvek kraje na pořízení nového dopravního 
automobilu pro JSDHO“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Klatovy. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy na 

provoz Domova pokojného stáří a to ve výši dané propočtem dle přílohy č. 2. 
2) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy na 

sociální služby provozované v Klatovech v celkové výši 100 000 Kč. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 odst. c) zákona              
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace spolku Ulice na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2016 ve výši 120 000 Kč 
z rozpočtu kapitoly 8 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

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

a) pravidelná činnost (616 Kč/člen) 
 - Junák - stř. Královák Klatovy  50 512 Kč 
 - Atletika Klatovy  72 072 Kč 
 - SK Klatovy 1898  68 992 Kč 
 - BK Klatovy  59 136 Kč 
 - LTK Klatovy  60 984 Kč 
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 - TJ Sokol  123 816 Kč 
b) mimořádné dotace 

- SK Klatovy 1898, z.s.  300 000 Kč 
- Atletika Klatovy, z.s.  140 000 Kč 
- LTK Klatovy  400 000 Kč 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávních 
smluv městem Měčín a obcemi Mochtín a Vrhaveč pro výkon působnosti silničního 
správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro 
místní komunikace podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Klatovy, 
Studentská 601, příspěvkové organizace, v předloženém znění. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici - nesouhlas s provozem na střelnici na 
Výhořici. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení plynoucího z dlužného 
nájemného za byt č. 13, Vrbova 53/IV, ve výši 42 008,- Kč. 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 27.9.2016 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

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

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

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZM 
konaného 28.6.2016. 
 

II. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2016.   
 

III. 
Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města souhlasilo s vratkou 
investičního příspěvku v celkové výši 1.960.339 Kč Zimnímu stadionu, o.p.s. 
Zastupitelstvo města schválilo zařazení vratky investičního příspěvku Zimnímu 
stadionu, o.p.s. v celkové výši 1.960.339 Kč do rozpočtu města - výdaje kapitola 14 - 
Řízené organizace města.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016. 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo záměr a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
překlenovacího úvěru pro město Klatovy.  
 

VI. 
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 5 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech: 
- prodej nemovitostí a zařízení - úkony č. 3, 4, 6, 7, 9, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 11, 

K úkonu č. 11: Dar stavby nové cesty na pozemku města pp.č. 1173 v k.ú. 
Luby o délce 833 m do majetku města od ČR - Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov vybudované v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy v Lubech. 

- dar nemovitostí z majetku města - úkon č. 2, 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku města - úkon č. 12,  

K úkonu č. 12: Bezúplatný převod pp.č. 745/8 o výměře 172 m2 v k.ú. Klatovy 
(dle geometrického plánu č. 6267-1684/2016 se jedná o část původní pp.č. 
745/3 v k.ú. Klatovy) do majetku města od ČR-Státního pozemkového fondu, 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov. 

- výkup nemovitostí: úkon č. 1,  
- směna nemovitostí: úkon č. 5, 
- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 10, 
- postoupení SoBK novému budoucímu kupujícímu - úkon č. 8. 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 12 zprávy) - záměry  
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Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B  
- prodej nemovitostí a zařízení - úkony č. 5, 8a, 8b, 

K úkonu č. 8a: poslední věta, se mění takto: Text smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní podléhá schválení zastupitelstvem města. 
K úkonu č. 8b: doplňuje se o větu: Text smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
podléhá schválení zastupitelstvem města. 

a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkon, 
uvedených v části B  
- prodej nemovitosti - úkon č. 4,  
- výkup nemovitostí - úkony č. 1, 2, 3, 6, 
- směna nemovitostí - úkon č. 7. 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety 
včetně rozpracovaných jednotlivých témat pro konkrétní řešitele. 
Zastupitelstvo města schválilo administrativní upřesnění názvu funkce politického 
zástupce města místostarosty Ing. Martina Kříže pro projekt Zdravé město a MA21 
Klatovy. 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Chlistov pro výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech 
místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace podle 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

IX. 
ZM neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu nájemcům bytů v domě čp. 
XXXXXXXXXXXX, Klatovy: 
1) paní XXXXXXXXX- neuplatnění podmínky minimální doby trvání nájemního vztahu 
2) manželům XXXXXXXXXX - prodej bytové jednotky č. 8 za cenu 80.000,- Kč. 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 8.11.2016 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

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

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

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 17. zasedání ZM, 
konaného 27.9.2016. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 5 - 8 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2a, 2b, 

k úkonu č. 2a): Zastupitelstvo města schválilo text smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní týkající se prodeje nemovitostí v průmyslové zóně Pod Borem a plnou 
moc firmě Accolade XXI, s.r.o. dle předložených návrhů s tím, že lhůta pro 
vyjádření města k prvnímu nájemci je 15 dnů. 
k úkonu č. 2b): Zastupitelstvo města schválilo text smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní týkající se prodeje nemovitostí v průmyslové zóně Chaloupky a plnou 
moc firmě Accolade XXII, s.r.o. dle předložených návrhů. 

- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 3, 5, 
k úkonu č. 5: Dar pozemků pp.č. 707/12, 707/13, 707/14, 707/15, 707/16, 
707/17, 707/18, 707/19, 707/20, 707/21, 707/22 o celkové výměře 2 367 m2  
v k.ú. Točník u Klatov do majetku města od Plzeňského kraje, Škroupova 
1760/18, Plzeň - Jižní Předměstí.  

- výkup nemovitostí - úkon č. 4,  
k úkonu č. 4: Výkup pp.č. 2350 o výměře 34 m2 a č. 2351 o výměře 11 m2 
v k.ú. Točník u Klatov do majetku města od XXXXXXX, Točník XX, Klatovy, za 
cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 2 250 Kč.  

 
Zastupitelstvo města rozhodlo o změně priorit realizace zařízení z PSZ v KPÚ 
v k.ú. Střeziměř tak, že cesta VPC2 má prioritu č. 2 - úkon č. 6. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 9 - 10 zprávy) - záměry 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí a zařízení - úkony č. 1, 2 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
(část B)  
- prodej nemovitosti - úkon č. 3.  
 
 

III. 
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Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2017 tyto akce: 
č. 1 objekt čp. 138/I, Krameriova ul., Klatovy - stavební úpravy střešního pláště a 

práce související 
č. 2 objekt čp. 155/I, náměstí Míru, Klatovy - oprava a nátěr oken a dveří 
č. 3  objekt čp. 139/I, Krameriova ul., Klatovy - oprava fasád I. etapa 
č. 4  objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy - oprava komínů II. etapa 
č. 5  hradební zeď na p.č. 25/1 k.ú. Klatovy, u čp.45/I, Vančurova ul., Klatovy - oprava 

hradební zdi 
č. 6  objekt čp. 7/I, Pavlíkova ul., Klatovy - obnova fasád a oprava portálu 
č. 7  objekt čp. 169/I, náměstí Míru, Klatovy - oprava fasád. 
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádostí o dotaci z OPŽP k projektům: 
a) Výstavba kanalizace Klatovy - Točník včetně rozvodů a přípojek, výzva č. 42, 
b) Výstavba vodovodního přivaděče Klatovy - Točník včetně rozvodů a přípojek, 

výzva č. 43 
a ukládá vedení města a ORM zajistit ve spolupráci se ŠVaK, a.s. podání žádostí 
v termínu do 19.1.2017. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016. 
 
 

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



 

U S N E S E N Í 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 13.12.2016 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZM, 
konaného 8.11.2016. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 
- směna nemovitostí - úkon č. 3 (ve znění revokace), 
- výkup nemovitostí - úkon č. 4 (ve znění revokace), 5, 7 (ve znění revokace), 

k úkonu č. 5: výkup pp.č. 296/5 a 296/7 o celkové výměře 265 m2 v k.ú. 
Habartice u Obytců za cenu 23,58 Kč/m2, tj. celkem 6 250 Kč, do majetku 
města od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 01 
Praha 6 - Řepy. 
k úkonu č. 7: výkup pp.č. 876/4, části č. 876/35, č. 876/40, č. 876/41,              
č. 876/42, č. 876/43, č. 876/44, č. 876/45 a stp. č. 533 o celkové výměře            
758 m2 včetně stavby původního koryta Mochtínského potoka v k.ú. Luby za 
cenu obvyklou v celkové výši 97 560 Kč do majetku města od Lesů České 
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 

- zvýšení vyvolávací ceny pro prodej hrobového zařízení - úkon č. 6.  
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 7 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2a, 
- výkup nemovitosti - úkon č. 3, 
- směna nemovitostí - úkon č. 4, 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města - úkon č. 5  
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
(část B ) 
- prodej nemovitosti - úkon č. 2b.  
 
 

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

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v maximální 
možné výši 186.130 Kč v souladu s „Programem pro poskytování dotací - Podpora 
úprav objektů v památkové zóně 2016“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí. 
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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.  

 
3) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2016. 
 
4) 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: 
Junák - stř. Královák Klatovy - dotace ve výši  56.064 Kč 
Atletika Klatovy - dotace ve výši  63.072 Kč 
SK Klatovy 1898 - dotace ve výši  57.816 Kč 
BK Klatovy - dotace ve výši  58.984 Kč 
LTK Klatovy - dotace ve výši  52.560 Kč 
TJ Sokol Klatovy - dotace ve výši  119.720 Kč 

 
 

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 2017 - 2021 
b) rozpočet města Klatovy na rok 2017 takto: 
• Celkové příjmy rozpočtu ve výši 385.439 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši 293.590 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2017 ve výši 75.314 tis. Kč 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2016 ve výši 139 448 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly dle Přílohy č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5 
• Limit na platy zaměstnanců města Klatovy dle Přílohy č. 6 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2017 dle Přílohy č. 8.  

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

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí dotací přesahujících v jednotlivém případě částku  50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže 
uvedeným subjektům: 
- Tělovýchovná jednota Start Luby ve výši 200.000 Kč 
- Stálá divadelní scéna Klatovy ve výši 700.000 Kč 
- Hockey club Klatovy ve výši 2.050.000 Kč 
- Senior HC Klatovy, s.r.o. ve výši 350.000 Kč 
- SK Klatovy 1898, z.s. ve výši 300.000 Kč 
- Basketbalový klub Klatovy ve výši 320.000 Kč 

 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci projektu „Regenerace panelového 

sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“. 
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2) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA – 2. část“ v roce 2017 s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši cca 8,5 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude 
poskytnuta dotace z programu MMR ČR - 117D062 na regeneraci panelových 
sídlišť. 

3) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 2. část“ v roce 2017 z rozpočtu města nad 
rámec schválené dotace, tj. ve výši max. 4,5 mil. Kč vč. DPH. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o dotaci z MMR - Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech v termínu do 6.1.2017 k projektům: 
1) Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění 
2) Rozšíření stálé expozice PASK - Pavilonu skla v Klatovech.  
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatovy a integrovaných obcí“ do 31.12.2017. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektů klatovských sportovních 
spolků z Programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2017 - Program 133510“ 
z rozpočtu města pro rok 2017 takto: 
1) projekt „Přístavba zázemí atletického stadionu“, žadatel Atletika Klatovy, z.s., 

spolufinancování do výše 3 200 000 Kč vč. DPH,  
2) projekt „Fotbalové hřiště - změna povrchu a výstavba zázemí“, žadatel SK Klatovy, 

z.s., spolufinancování do výše 3.800 000 Kč vč. DPH, 
3) projekt „Stavební úpravy sportovní střelnice“, žadatel ČSS, z.s., Sportovně střelecký 

klub Klatovy, spolufinancování do výše 1 298 000 Kč vč. DPH. 
 
 

IX. 
1) Zastupitelstvo města schválilo doplnění Přílohy „Peněžní fondy města“ k vnitřní 

směrnici města č. 7 „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem 
města Klatovy a kontrola hospodaření“ týkající se Zlatého fondu dle Přílohy.  

2) Zastupitelstvo města schválilo doplnění rozpočtového opatření č. 6/2016                 
o položku 18 „Snížení zůstatku Zlatého fondu o částku 1.500 tis. Kč v souladu 
s novelizovanou vnitřní směrnicí“.  

 
 

X. 
Zastupitelstvo města: 
a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

na novou výši 1 885 800 Kč 
b) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

byly upsány takto: 
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přistupující noví společníci obec Předslav, Podmokly a Zavlekov vloží vklady ve 
výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30; konkrétní výše vkladů 
jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy 

c) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 
dle přiloženého návrhu. 

 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2017 takto: 
a) vodné  cena 29,61 Kč/m3 (tj. 34,05 Kč včetně DPH) 
b) stočné cena 24,75 Kč/m3 (tj. 28,46 Kč včetně DPH). 
 
 

XII. 
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., ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o výši měsíční odměny 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov a ostatním předsedům a členům 
výborů a komisí podle uvedeného návrhu s platností od 1.1.2017. 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s dopisem společnosti BonverWin a.s. ve věci 
„Podnět k revokaci Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2012“ a nikdo podnět 
k revokaci nevznesl. 
 
 

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