
U S N E S E N Í 
 

z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 03.07.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 29. zasedání ZM, 
konaného dne 22.05.2018. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 4  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej bytu dle Zásad prodeje bytů z majetku města - úkon č. 1, 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku města -  úkon č. 3a), 

K úkonu č. 3a): bezúplatný převod pozemků pp.č. 661/13 (dle GP č. 209-
2035/2018), 592/4 (dle GP č. 210-2034/2018) o celkové výměře 871 m2 v k.ú. 
Střeziměř a pp.č. 412/3 (dle GP č. 89-2036/2018) o výměře 906 m2 v k.ú. 
Křištín od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského  622/11, Praha 
6, Řepy, do majetku města.  

- výkup nemovitostí - úkony č. 2, 3b), 
K úkonu č. 3b): výkup pozemků pp.č. 592/1 (dle GP č. 210-2034/2018) a 
661/1, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17 (dle GP č. 209-2035/2018) o celkové 
výměře 1 747 m2  v k.ú. Střeziměř, pp. č. 412/1 (dle GP č. 89-2036/2018)                 
o výměře 1 010 m2 v k.ú. Křištín za celkovou cenu 293.786,00 Kč od Státního 
statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, 163 00 do 
majetku města.  

- dar stavby do majetku města - úkon č. 4. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5 - 11 zprávy) - záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 5, 6a), 6b), 6c), 6d),  
- výkup nemovitostí - úkon č. 1, 
- směna nemovitostí - úkony č. 4, 9, 10, 11, 12 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 3, 7a), 7b), 7c), 8. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení z 12.12.2017 a schválilo 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 23.09.2009, uzavřené 
mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem, Hradiště 14, Kasejovice. 
Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky 
do 31.12.2020 a zároveň prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy na 
stavbu cyklostezky na pozemku pp.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov do 30.06.2021; 
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podmínkou uzavření dodatku č. 3 je sjednání závazku bezúplatného převodu 
pozemku pod cyklostezkou a v případě nedokončení stavby úhrada smluvní pokuty 
za nedodržení termínů ve výši 150.000 Kč ze strany Ing. Milana Holuba. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018. 
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 50 000 Kč a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 2. kolo   
v celkové výši 1 100 000 Kč. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo změnu přílohy k Zásadám prodeje bytového fondu a 
vyjmulo z prodeje uvolněný byt č. 11 v domě čp. 692/IV, Suvorovova, Klatovy.  
 
 

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

sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“. 
2) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Pod Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2019 s celkovými předpokládanými náklady ve 
výši cca 16 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta 
dotace z programu SFRB - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 

3) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2019 z rozpočtu města nad rámec 
požadované dotace, tj. ve výši max. 10 mil. Kč vč. DPH. 

 
 

VIII. 
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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