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Z Á P I S  č. 23 
 

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. 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného           

dne 14.08.2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 9 MěÚ 
v Klatovech 

 
 
 
Přítomno: 21 členů ZM (v 16:08 h se dostavil p. Papež) 
 
 
Omluveni: pí Hulešová, Ing. Nejdl, JUDr. Štancl, Mgr. Tomaierová, MUDr. Kollros, 

Bc. Komaňská 
 
 
 
Přítomno občanů: 22 

 
 
 

Program:  
1) Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
2) Dotační program MŠMT „Státní podpora sportu 2017/2018“ - návrh na schválení 

spolufinancování projektů 
3) Diskuse 
4) Usnesení a závěr 
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1.  ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města                    
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
03.08.2017 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 20 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                 
p. Mašek a Mgr. Šlajsová zápis podepsali a souhlasí.   
 
Novými ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: p. Fiala a Mgr. Zwiefelhofer. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 2 členové se zdrželi hlasování - p. Fiala a 
Mgr. Zwiefelhofer byli zvoleni ověřovateli zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jelínek, Mgr. Pleticha a   
p. Strolený. 
 
Hlasování - MUDr. Jelínek: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
- MUDr. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - Mgr. Pleticha: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Mgr. Pleticha byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - p. Strolený: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -              
p. Strolený byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem jednání. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Papež - počet zastupitelů se zvýšil na 21. 
 
 
2.  DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT „STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2017/2018“  
    - návrh na schválení spolufinancování projektů 
 
MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sportovní činnosti sportovních spolků a 
obcí, není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen. 
Žádosti se přijímají do 15.08.2017. 
Pokud je žadatelem spolek a ten žádá o spolufinancování projektu obec, musí být 
součástí žádosti o dotaci usnesení zastupitelstva města o spolufinancování. 
Samo město nemá žádný vhodný projekt k podání žádosti o dotaci. 
 
Obecné podmínky programu 
Výše dotace: nová stavba, rekonstrukce: max. 60 % z uznatelných nákladů 
definovaných zněním programu 
Termín dokončení: do 31.12.2018 
Připravenost: investiční záměr, příp. vyšší stupeň projekční připravenosti 
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ZM schválilo v roce 2016 spolufinancování 4 spolkům: TJ Start Luby, Atletika 
Klatovy, SK Klatovy 1898, z.s. a ČSS, z.s., Sportovně střelecký klub Klatovy. Dotace 
nebyly schváleny žádnému z žadatelů a program MŠMT 133 510 Podpora 
materiálně technické základny sportu (subtitul 133 512 Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací) byl zrušen. Dne 30.06.2017 byl vypsán nový 
dotační Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 
(Podprogram 133D531 podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a 
TJ). 
 
V 07/2017 byly doručeny městu opakované žádosti spolků TJ Start Luby, Atletika 
Klatovy a SK Klatovy o spolufinancování projektů. 
 
Bližší informace k žádostem: 
1) „Přístavba zázemí atletického stadionu“ 
Žadatel: Atletika Klatovy, z.s. 
Popis projektu: Jedná se o přístavbu přízemního objektu k hotelu Sport na atletickém 
stadionu v Klatovech. V přístavbě by vznikly šatny a sociální zázemí. 
Celkové náklady předpoklad  9.500.000,00 Kč  vč. DPH 
Dotace 60 %. 5.700.000,00 Kč  
Spolufinancování města 3.300.000,00 Kč  
Spolufinancování žadatel 500.000,00 Kč  
 
2) „Fotbalové hřiště - změna povrchu  a výstavba zázemí“ 
Žadatel: SK Klatovy 1898, z.s. 
Popis projektu: Jedná se o změnu povrchu škvárového hřiště v Plánických kasárnách 
vč. oplocení a výstavbu zázemí. 
Celkové náklady předpoklad  16.000.000,00 Kč  vč. DPH 
Z toho povrch hřiště  12.500.000,00 Kč 
Z toho zázemí 3.500.000,00 Kč 
Dotace 60 % 9.600.000,00 Kč 
Spolufinancování města 6.200.000,00 Kč 
Spolufinancování žadatele 200.000,00 Kč 
 
3) „Minihřiště UMT - TJ Start Luby“ 
Žadatel: TJ Start Luby 
Popis projektu: Jedná se o výstavbu minihřiště s povrchem z umělého trávníku ve 
sportovním areálu v Lubech (majetek města Klatov). Hřiště bude mít rozměry 23 x 43 
m, bude oplocené, osvětlené a bude vybaveno sportovním zařízením (branky, 
sloupky). 
 
Celkové náklady předpoklad  2.999.428,00 Kč  vč. DPH 
Dotace 60 %  1.799.000,00 Kč  
Spolufinancování města 900.000,00 Kč  
Spolufinancování žadatele… 300.428,00 Kč    
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektů klatovských sportovních 
spolků z Programu MŠMT „Státní podpora sportu 2017/2018 - Programu 133 530 a 
Podprogramu 133D 531“ z rozpočtu města takto: 
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1) projekt „Přístavba zázemí atletického stadionu“, žadatel Atletika Klatovy, z.s., 
spolufinancování města max. do výše 3.300.000,00 Kč vč. DPH,  

2) projekt „Fotbalové hřiště - změna povrchu a výstavba zázemí“, žadatel SK Klatovy 
1898, z.s., spolufinancování města max. do výše 6.200.000,00 Kč vč. DPH, 

3) projekt „Minihřiště UMT - TJ Start Luby“, žadatel TJ Start Luby, spolufinancování 
města max. do výše 900.000,00 Kč vč. DPH. 

 
Mgr. Karnet - nepoměr ve výši spoluúčasti. 
 
Pan starosta - takto to spolky předložily, je to maximum, co jsou schopni 
zafinancovat. Zkusme je podpořit. 
 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
3.  DISKUSE  
 
 
4.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise p. Strolený. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
Pan starosta představil nového ředitele Klatovské teplárny a.s. Ing. Petra Beránka. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
V 17:20 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 23. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov.  
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 
 


