
U S N E S E N Í 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 28.03.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM, 
konaného dne 07.02.2017. 
 
 

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. 2, 4, 5 (ve znění upřesnění), 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1, 3. 
 
 
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, 3, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 4, 5, 
- směna nemovitostí - úkon č. 7, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 6, 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města: 
1) projednalo v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
závěrečný účet města za rok 2016 a uzavírá 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) 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 31.12.2016, 

3) schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 v hlavní činnosti 
po zdanění ve výši 71.130.064,43 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let a v činnosti hospodářské (ve výši 11.314.774,99 Kč) ve výši 342.626,95 Kč 
na analytický účet 419/82 - Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části 
(10.972.148,04 Kč) na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých let.  
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IV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo přispět Římskokatolické farnosti Klatovy na akci 
„Oprava kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech" 
částkou 3,5 mil. Kč z rozpočtové rezervy roku 2017. 
 
 

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

následné rozdělení takto: 
a) 247 tis. Kč na akci „Stavební úpravy střešního pláště a práce související na 

objektu čp. 138/I, Klatovy“, 
b) 59 tis. Kč na akci „Oprava fasád včetně nátěru oken ve dvoře na objektu              

čp. 138/I, Klatovy“, 
c) 89 tis. Kč na akci „Oprava fasády na objektu čp. 139/I, Klatovy“, 
d) 105 tis. Kč na akci „Oprava komínů (II. etapa) na objektu čp. 59/I, Klatovy“. 

 
2) Zastupitelstvo města doporučilo schválit realizaci akcí v roce 2017 a jejich zařazení 

do rozpočtu města. 
 
3) V případě snížení nákladů akce „Stavební úpravy střešního pláště a práce 

související na objektu čp. 138/I, Klatovy“ zastupitelstvo města doporučilo schválit 
realizaci akce „Oprava fasád 1. NP na objektu čp. 155/I, Klatovy“, a její zařazení do 
rozpočtu.  

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Stavební úpravy technologie SCZT 
Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s předpokládanými náklady ve výši 
19.002.623,82 Kč s podmínkou spolufinancování ve výši 45 % z uznatelných nákladů 
projektu z OPŽP. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého fondu 
města: 
- pro BK Klatovy, z.s. na pořádání basketbalových akcí v roce 2017 ve výši 250 tis. Kč 
- pro Folklórní spolek Šumava Klatovy na pořádání XXIV. Mezinárodního folklórního 

festivalu Klatovy 2017 ve výši 150 tis. Kč. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města: 
1) schválilo zařazení žádostí uvedených pod body č. 5 (s podmínkou plochy ochranné 

zeleně), 6, 8, 9, 10 (s podmínkou směny pozemků) do změny územního plánu č. 1 
a schválilo odstranění nesrovnalostí uvedených pod body č. 11, 12, 13, 14 v rámci 
změny územního plánu č. 1, 
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2) zamítlo zařazení žádostí č. 1, 2, 3, 4, 7 do změny územního plánu č. 1, 
3) schválilo pravidla města Klatov pro pořízení změn územního plánu města Klatov 

v předloženém znění. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Pod 
Hůrkou - I. etapa, 2. část“ v roce 2017 s předpokládanými náklady ve výši 8,5 mil. Kč 
vč. DPH.  
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum MUDr. Aloise Maška“ dle aktuálního 

investičního záměru z dotační výzvy MPSV ČR s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 129.999.688,00 Kč vč. DPH a dotací v max. výši 65.412.000,00 Kč, 

2) financování projektu z rozpočtu města za předpokladu, že na realizaci bude 
poskytnuta dotace ve výši 75 % z uznatelných nákladů z programu MPSV ČR 
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 -
2020. 

 
 

XII. 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o řešení územní anomálie v k.ú. Klatovy a k.ú. 

Slavošovice u Klatov posunutím hranice katastrálních území tak, aby pozemkové 
parcely č. 365/2, 73/2, 74/2, st. 42, 75/2, 76, 364, 77, 366/2, 78/4 a st. 51 z k.ú. 
Slavošovice u Klatov přešly do k.ú. Klatovy a pozemkové parcely č. 2941/4, 2941/6 
a 3694 z k.ú. Klatovy přešly do k.ú. Slavošovice u Klatov. 

2) Zastupitelstvo města schválilo dohodu o změně hranic obcí v předloženém znění.  
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu. 
 
 

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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