
U S N E S E N Í 
 

z 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 22.05.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání ZM, 
konaného dne 27.03.2018. 
 
 

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 nemovitostí - úkony č. 1, 3, 4, 5b) ve znění revokace, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 2, 5a) ve znění revokace, 6, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 7. 

 
K úkonu č. 7: dar nemovitostí do majetku města z vlastnictví Plzeňského kraje ve 
správě SÚSPK: 
- Koldinova: pp.č. 4054/2, 3557/2, 4053/2, 4054/3, 3557/15, 4159/1, 4159/4, 

4053/3, 3557/16, 3557/18, 3557/21, 3557/20, 3557/19, 4052/3, 4051/4, 4052/4, 
4159/7, 3557/24, 3557/23, 4159/13, 4159/12, 3557/27, 3557/28, 3557/30, 
3557/29, 3557/44, 3557/43, 3557/46, 3557/48, 3557/47, 3557/32, 3557/31, 
3557/35, 3557/6, 3557/36, 3557/37, 3557/38, 3557/39, 3557/42, 3557/41 a 
3557/51 v k.ú. Klatovy o výměře 22 899 m2 vč. stavby silnice II/185 na těchto 
pozemcích, 

- Pod Koníčky: pp.č. 3408/5 a 3408/6 v k.ú. Klatovy o výměře 13 m2,  
- Dr. Sedláka: pp.č. 3508/1 v k.ú. Klatovy a pp.č. 1190/15 v k.ú. Kal u Klatov              

o výměře 1778 m2, pp.č. 126/4 v k.ú. Tajanov u Tupadel o výměře 519 m2 vč. 
stavby silnice III/0228 na těchto pozemcích, 

- Nádražní: pp.č. 3554/3 a 3547/1 v k.ú. Klatovy o výměře 11 072 m2 vč. staveb 
silnice III/18515  a mostu ev. č. 18515-1 na těchto pozemcích. 

 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení hypotečního úvěru číslo 
0378/02/2038 uzavřeného s ČSOB, a.s. na financování rekonstrukce bytového domu 
čp. 125/V, Plánická ul., Klatovy, v plné výši v termínu do 30.06.2018. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018.  
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. 

3) Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu akce „Stezka pro pěší a cyklisty 
podél silnice I/22 v obci Sobětice“ pro rok 2018 na celkovou částku 16 600 000 Kč. 
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V. 
Zastupitelstvo města neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu vyjmout             
z prodeje uvolněný byt č. 11 v domě čp. 692/IV, Suvorovova, Klatovy.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce 
„Mercandinovy sady - III. etapa“. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Přístavba zázemí 
atletického stadionu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny 
sportu“ žadateli Atletika Klatovy, z.s., max. do výše 3.300.000 Kč vč. DPH z rozpočtu 
města. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, stanovilo počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 2018-
2022 na 27 členů. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vypořádání podnětů a připomínek 
k vítěznému návrhu vzešlého z veřejné výtvarně-architektonické soutěže na 
vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov - pomníku obětem      
1. světové války. 
 
 

X. 
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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