
U S N E S E N Í 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26.09.2017 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 22. zasedání ZM, 
konaného dne 27.06.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 3, 8, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 7a, 7b, 11, 
- směna nemovitostí - úkony č. 7c, 9, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 4, 6, 10, 

k úkonu č. 4: dar nemovitostí do majetku města: k.ú. Klatovy - pp.č. 4054/2, 
3557/2, 4053/2, 4054/3, 3557/15, 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, 3408/6, 3408/5, 3508/1, 3547/1, 3554/3, 3557/32, 3557/31, 
3557/35, 3557/6, 3557/36, 3557/37, 3557/38, 3557/39, 3557/42, 3557/41 a 
3557/51 + stavbu komunikace na pp.č. 3557/2, 3557/27 a 3557/6, k.ú. Kal                     
u Klatov - pp.č. 1190/15 a k.ú. Tajanov u Tupadel - pp.č. 126/4 vč. staveb 
z vlastnictví Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK, 
k úkonu č. 10: dar pp.č. 865/6 a 865/9 v k.ú. Luby o celkové výměře 83 m2 do 
majetku města od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,             
130 00 Praha 3 - Žižkov, 

- dar pozemků z majetku města - úkony č. 5, 7d, 
k úkonu č. 5: dar obecních pp.č. 4217/6 a 4217/2 v k.ú. Klatovy a pp.č. 370/13 
v k.ú. Tajanov u Tupadel Plzeňskému kraji, ve správě SÚSPK, 

- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 12. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 8 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- směna nemovitostí - úkon č. 1, 
- vzdání se vlastnického práva k pozemkům - úkon č. 4, 
 
zastupitelstvo města zamítlo návrhy na následující majetkoprávní úkony:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Body č. 3 a 5 byly staženy z programu jednání. 
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III. 

Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2017. 
IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.   
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 pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení následujících návrhů do změny č. 1 
územního plánu města Klatov: 
1) části pozemků vymezené platným územním plánem v k.ú. Točník u Klatov pp.č. 

84/1, 221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236, 237/1, 240/1, 241, 245, 246/1, 252, 
253, 258/2, 263/27, 263/25, 263/1, 263/24, 263/26, 263/2,  263/3, 263/4 a 263/5 
(celkem patnáct vlastníků: XXXXXXXXXX celkem o výměře cca 58 800 m2 
zařazením ploch ve stávajícím ÚP řešených jako II. etapa zastavitelného území 
(rozvojová plocha vesnická) do I. etapy, 

2) část pp.č. 246/24 v k.ú. Drslavice u Tupadel (XXXXXXXXXXX) o výměře cca           
2 000 m2 pro výstavbu rodinného domu, 

3) pp.č. 778 a 185/9 v k.ú. Štěpánovice u Klatov (manželé XXX a manželé XXXXXX) o 
celkové výměře 3 277 m2 pro výstavbu rodinného domu. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města: 
1) rozhodlo o přijetí dotace z OPŽP na projekty „Kanalizace Klatovy - Točník“ a 

„Vodovod Klatovy - Točník“ a realizaci akcí v letech 2018-2019 s těmito 
podmínkami: 
- akce budou refinancovány v rámci nově vytvořeného peněžní fondu "Vodovod a 

kanalizace Točník", 
- na akce bude zajištěno spolufinancování ze strany min. 80 % vlastníků 

nemovitostí částkou 10.000,00 Kč/nemovitost, 
2) uložilo Radě města Klatov předložit návrh na vytvoření nového peněžního fondu 

města "Vodovod a kanalizace Točník" včetně návrhu konkrétní výše jeho ročních 
příjmů na roky refinancování vlastního podílu města na akcích "Vodovod a 
kanalizace Točník“, 

3) uložilo vedení města zajistit uzavření smluv o poskytování příspěvku ve výši 
10.000,00 Kč/připojovanou nemovitost (7.000,00 Kč příspěvek, 3.000,00 Kč vratná 
záloha) s vlastníky nemovitostí v Točníku. 

4) uložilo Radě města Klatov uplatnit ve výběrovém řízení na dodavatele staveb 
rozvazovací podmínku pro případ, že nebudou uzavřeny smlouvy o příspěvku 
s min. 80 % vlastníků nemovitostí. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo „Strategický plán rozvoje města Klatov“ pro roky 2017-
2025. 
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VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2017/2018. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí dopis týkající se řízení Městské policie Klatovy 
a ukládá veliteli MP předložit zprávu na jednání dne 07.11.2017. 
 
 

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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