
U S N E S E N Í 
 

z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 27.03.2018 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 27. zasedání ZM, 
konaného dne 30.01.2018. 
 
 

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 - úkony č. 3, 4, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 5; 
 

k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4-6 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3,  
- výkup nemovitostí - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 4. 

 
 

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 2017 a uzavřelo jej, 
na základě doporučení finanční komise rady města, rady města a finančního 
výboru zastupitelstva 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 Klatov sestavenou k 31.12.2017. 

3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 
2017 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 44.874.672,64 Kč na účet 432 - 
Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské 
(ve výši 7.982.629,38 Kč) ve výši 2.849.433,18 Kč na analytický účet 419/82 - 
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Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (5.133.196,20 Kč) na účet 
432 - Výsledek hospodaření minulých let.  

 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.  
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 finančního příspěvku ze Zlatého fondu Folklornímu spolku Šumava 
Klatovy ve výši 150.000 Kč na pořádání XXV. Mezinárodního folklorního festivalu 
Klatovy 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí. 

 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
a) 297 tis. Kč na akci Oprava fasád vč. nátěru na čp. 1/IV, Klatovy, 
b) 63 tis. Kč na akci Oprava fasád (v přízemí) na čp. 155/I, Klatovy, 
c) 140 tis. Kč na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků 

na čp. 36/I, Klatovy. 
2) Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 119 tis. Kč z rozpočtu 

města na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na      
čp. 36/I, Klatovy. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s investičním záměrem společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. „INSCZ 86005 Klatovy“ na vybudování telekomunikační sítě v Klatovech 
v obecních pozemcích v letech 2018 až 2022 a pověřilo vedení města jednat 
s investorem o podmínkách realizace záměru. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 1. kolo   
v celkové výši 110 000 Kč. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2018/2019. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu. 
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X. 
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 Spolku Ulice na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2018 ve výši 120.000,- Kč 
z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku a úroku z prodlení plynoucího paní 
XXXXXXXXXX z dlužného nájemného bytu č. 10, Vaňkova XXX, Klatovy, ve výši 
31.796 Kč.  
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města navrhlo tyto zástupce města Klatov do orgánů společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II,             
339 01 Klatovy, IČ 25232100:  
- do představenstva Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. XXXXXXX, bytem Tyršova XXX,             

339 01 Klatovy, 
- do dozorčí rady společnosti Ing. Václava Chrousta, nar. XXXXXX, bytem Koldinova 

XXX, 339 01 Klatovy. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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