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Z Á P I S  č. 22 
 

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 27.06.2017 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech 
 
 
 
Přítomno: 23 členů ZM (v 19:02 h se dostavil p. Buriánek, v 19:03 h p. Papež, 

v 19:12 h Mgr. Tomaierová, v 19:15 h p. Fiala, ve 20:08 h p. Strolený a ve 
20:30 h Mgr. Salvetr) 

 
 
Omluveni: Ing. Baroch, MUDr. Jelínek, pí Hulešová, Mgr. Pleticha 
 
 
 
Přítomno občanů: 30 

 
 
 

Program:  
1) Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
2) Kontrola plnění usnesení  
3) Volba přísedících Okresního soudu v Klatovech  
4) Strategický plán rozvoje města Klatov 2017-2025 s výhledem do roku 2030 
5) Návrhy na majetkoprávní úkony 
6) Poskytnutí dotace Spolku Ulice na terénní sociální práci na území města Klatov 
7) Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa  
8) Rozpočtové opatření č. 3/2017 a dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě 
9) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o nočním klidu 
10) Žádost o koupi bytu č. 11, Suvorovova 692/IV, Klatovy - žadatelky Renata a 

Andrea Jančovy  
11) Zprávy vedení města 
12) Diskuse 
13) Usnesení a závěr 
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1.  ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil místostarosta města                    
Ing. Václav Chroust, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
21.06.2017 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 17 členů zastupitelstva města.  
 
Pan místostarosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                 
pí Hulešová nebyla přítomna na jednání ZM, Mgr. Karnet zápis podepsal a souhlasí.   
 
Novými ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: p. Mašek a Mgr. Šlajsová. 
 
Hlasování - p. Mašek: pro se vyslovilo 17 členů ZM - p. Mašek byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Buriánek - počet zastupitelů se zvýšil na 18. 
 
Hlasování -Mgr. Šlajsová: pro se vyslovilo 16 členů ZM, 2 členové se zdrželi 
hlasování - Mgr. Šlajsová byla zvolena ověřovatelkou zápisu. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Papež - počet zastupitelů se zvýšil na 19. 
 
Místostarosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MUDr. Kollros,                
MUDr. Chroust a p. Rehák. 
 
Hlasování - MUDr. Kollros: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
- MUDr. Kollros byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 19 členů ZM - MUDr. Chroust byl 
zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - p. Rehák: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -              
p. Rehák byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan místostarosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se 
bude diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů. 
Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan místostarosta seznámil přítomné s programem jednání. Dal o programu 
hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
JUDr. Štancl - co bylo důvodem, že se na poslední chvíli termín měnil? Nám to dělalo 
určité potíže a je to důvod, proč tu dnes není Ing. Baroch. 
 
Ing. Chroust - byly tam časové termíny, takže jsme na poslední chvíli změnili toto 
jednání, pan starosta by zítra vůbec být nemohl, dnes přijde v průběhu jednání. 
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Budeme se do budoucna snažit vystříhat se toho, abychom na poslední chvíli měnili 
avizované jednání. 
 
 
2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 21. zasedání ZM, konaného dne 28.03.2017, seznámil 
pan tajemník. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
 
JUDr. Štancl - můžeme o těch materiálech diskutovat teď, nebo na závěr v diskusi? 
 
Ing. Chroust - doporučoval bych na závěr v diskusi. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - zastupitelstvo 
města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZM. 
 
 
3.  VOLBA  PŘÍSEDÍCÍCH  OKRESNÍHO  SOUDU  V  KLATOVECH 
 
Městský úřad Klatovy obdržel 02.06.2017 žádost Okresního soudu v Klatovech                 
o provedení volby přísedících soudu, kterým končí v letošním roce volební období a 
kteří projevili zájem vykonávat tuto funkci i nadále a dále požadavek na doplnění 
dalších kandidátů, kteří by rozšířili stávající počet přísedících. 
Přísedící okresních soudů volí podle zákona zastupitelstvo obce v obvodu 
příslušného okresního soudu na dobu 4 let. Počet přísedících, kteří mají být pro 
příslušný soud zvoleni, stanoví předseda soudu. Předseda soudu se rovněž                       
k jednotlivým kandidátům vyjadřuje. 
 
Seznam přísedících k provedení volby (stávající přísedící - prodloužení) 
Alena Bálková Točník 64 
Mgr. Bc. Milan Čermák Klatovy, Pod Hůrkou 556 
Jan Červený Klatovy, Pod Koníčky 456 
Marie Edlová Dehtín 29 
Mgr. Tomáš Háša Klatovy, Rybníčky 61 
Josef Hladík Klatovy, Tyršova 355 
Marie Hladíková Klatovy, Jiráskova 784 
Renata Hrebeňová, Klatovy, Plzeňská 640 
Ing. Hana Hůlová Klatovy, Zahradní 750 
Jarmila Jandová Točník 77 
Bc. Jindřiška Jandová Klatovy, Suvorovova 629 
Josef Janda Klatovy, Zahradní 726 
JUDr. Ota Knopfová Klatovy, Komenského 125 
Bc. Hana Křivohlavá  Klatovy, Tyršova 352 
Ing. Štefan Kubašák Klatovy, Hlávkova 761 
Ing. Alena Kunešová, Klatovy, Za Beránkem 759 
Karel Kůra Luby 141 
Josef Lejsek Habartice 35 
Jaroslava Matějovská Klatovy, Vrbova 462 
Eva Plášková Kosmáčov 14 
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Silvestra Přerostová Klatovy, Podhůrecká 832 
MUDr. Jaroslava Skálová Klatovy, Akátová 526 
Bc. Jaromír Smolík Klatovy, Pod Hůrkou 490 
Jarmila Straková Tajanov 38 
Ing. Ivana Šidlová Klatovy, Nuderova 598 
Mgr. Věra Tomaierová Klatovy, Pod Hůrkou 506 
MUDr. František Uldrych Klatovy Zahradní 745 
Antonín Vacovský Klatovy, Lipová 453 
Věra Vozková Klatovy, Suvorovova 594 
 
Seznam přísedících k provedení volby (noví přísedící) 
Hana Šindelářová  Klatovy, Luční 899  
Jiří Ševčík Klatovy, Podhůrecká 832  
Ing. Mgr. Hana Chalupová Točník 114 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu                        
v Klatovech dle přiloženého seznamu s podmínkou úhrady náhrady platu (refundace) 
v případě zaměstnanců města Klatov. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
V tuto chvíli se dostavila Mgr. Tomaierová - počet zastupitelů se zvýšil na 20. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Fiala - počet zastupitelů se zvýšil na 21. 
 
 
4.  STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KLATOV 2017-2025 S VÝHLEDEM 
DO  ROKU  2030 
 
Rada města schválila 15.11.2016 vyhotovení „Strategického plánu rozvoje města 
Klatov“ (dále jen „Strategie“) firmou KPMG Česká republika s.r.o. Zastupitelstvo 
města následně v 12/2016 schválilo zařazení akce do rozpočtu města s částkou 
345.000,00 Kč. 
Potřeba vyhotovit Strategii vznikla mj. v souvislosti s čerpáním dotací EU v novém 
programovém období 2016-2022, kdy podmínkou dotačních programů je existence 
strategického dokumentu obce, který by obsahem, rozsahem a způsobem 
zpracování odpovídal požadavkům EU. Původní Strategie z roku 2005, 
aktualizovaná v r. 2010 radou města s výhledem do r. 2015, již nesplňovala tyto 
podmínky. 
 
Firma zahájila v r. 2016 práce na analytické části. V lednu byl zveřejněn (na webu) a 
distribuován (recepce MěÚ, IC, článek ve Zpravodaji) veřejnosti anketní dotazník. 
V něm respondenti vyjadřovali svůj názor na město jako takové, dostupnost 
občanské vybavenosti, služeb a infrastruktury, označili problémové oblasti a typové 
projekty výběrem z nabídky a napsali své podněty pro rozvoj města. Během ledna - 
února proběhla setkání zástupců KPMG s představiteli města, zástupci 
podnikatelských subjektů, neziskového a spolkového života ke konzultacím 
Strategie. Dne 16.03.2017 proběhlo v kulturním domě veřejné projednání s občany. 
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Ve stadiu rozpracovanosti se uskutečnilo v Klatovech několik pracovních schůzek se 
zástupci KPMG. 
V průběhu 03-04/2017 proběhly konzultace finální podoby Strategie. 
 
Strategie je obsahově členěna na: 

- analytickou část, 
- návrhovou část, 
- zásobník projektů, 
- akční plán pro roky 2017-2018, 

součástí je přehledná mapa Strategie. 
 
Strategie byla prezentována zástupci firmy KPMG na pracovním semináři 
zastupitelstva 20.06.2017, na který byli přizváni i členové finančního výboru. Další 
prezentace proběhla na řádném zasedání ZM 27.06.2017. Připomínky a náměty na 
úpravy Strategie bude možné podávat i v průběhu července. Finální podoba 
Strategie bude předložena ZM ke schválení v září 2017. 
 
Jednání se zúčastnil Ing. Radek Chaloupka z firmy KPMG. 
 
Mgr. Zwiefelhofer - tady je: pokračování vyjednávání představitelů města se zástupci 
kraje, státu - jak by mělo město s nimi jednat, aby se realizoval např. obchvat nebo 
zpřístupnění dálnice? Když je to kraje, tak to přece záleží na něm. 
 
Ing. Chroust - to je pravda, že to záleží na nich, ale na druhou stranu z naší strany 
musí neustále znít slovo, které říká, že bychom rádi, abychom byli napojeni na Plzeň, 
že bychom chtěli řešit vnitřní dopravu. I když je rozhodnutí jinde, nemůžeme se vzdát 
té myšlenky, že říkáme, potřebujeme být na tyto věci napojeni.  
 
Mgr. Zwiefelhofer - já jsem myslel, jestli by agentura mohla poradit. 
 
Ing. Chaloupka - je důležité si toto uvědomovat a to, že si to uvědomujete, je strašně 
důležité, spousta měst bývá pasivních a dosáhnou toho ještě méně než ta, která 
pasivní nejsou. Tady je strašně důležitá ta aktivita. 
 
Mgr. Kučera - bod 3.2 podpora rozvoje podnikání - vytvoření podmínek pro příchod 
investorů, kteří vytvoří pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou - my jsme tady celá 
léta byli rádi, že se vůbec obsadily průmyslové zóny, v naprosté většině tam přešli 
místní podnikatelé, firem odjinud bylo málo. Jak my docílíme toho, že tam přijdou 
firmy s vyšší přidanou hodnotou? Nemůžeme někoho odmítnout, to bychom 
diskriminovali jiné podnikatele. To si dovedu představit pouze v případě, že budeme 
mít čtyři nabídky a my si vybereme tu s tou přidanou hodnotou, ale to je zatím utopie.  
 
Ing. Chaloupka - je potřeba vytvářet podmínky a je to i tím, že se podaří dobudovat 
obchvat, zlepší se dostupnost Klatov - město začne být přitažlivější i pro zahraniční 
investory.  
 
Závěr 
Zastupitelstvo města se seznámilo se Strategickým plánem rozvoje města Klatov 
2017-2025 s výhledem do roku 2030. 
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5.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Majetkoprávní úkony č. 1 až 7, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
28.03.2017, byly zveřejněny ve dnech 05.04.2017 až 21.04.2017 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkon č. 8 nebyl zveřejněn, zákon o obcích to nevyžaduje. 
Úkon č. 9 byl zveřejněn ve dnech 06.06.2017 až 22.06.2017. 
 
Hlasování - body 1 až 9: pro se vyslovilo 21 členů ZM - body 1 až 9 byly 
schváleny. 
 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
 
1) Prodej pozemku (Chaloupky) 
 k.ú. Klatovy - část pp.č. 2601/1, žadatel: XXXXXX, Měčín, výměra  

cca 2 000 m2, schválená cena 320,00 Kč/m2 - ZM 08.11.2016, použitá na 
sousedním pozemku v PZ Chaloupky pro investora Accolade. 

 Pan XXXXX již v roce 2014 žádal o pronájem nebo prodej pozemku v blízkosti 
letiště pro výstavbu haly 15 m x 20 m x 5 m, kde by hangároval svá dvě letadla 
a měl sklad malířských potřeb (v části zóny o výměře cca 19.000 m2, kde je 
evidována ochrana přírody - ptactvo). Bylo mu doporučeno jednat s PAK                 
o umístění letadel do stávajících hangárů. S tímto žadatel nesouhlasil a svoji 
žádost stáhl. Nyní pan XXXX žádá opětovně o prodej pozemku o výměře cca 
2 000 m2 pro výstavbu haly sloužící k parkování UL letounů a skladu stavebního 
nářadí. Pozemek bezprostředně navazuje na již zasmluvněný pozemek fy 
Accolade. Záměr žadatele není v souladu s využitím dle ÚP - průmyslová zóna, 
žadatel nemá zajištěn přístup do areálu letiště. Případný prodej pozemku by 
znamenal zmenšení posledního volného pozemku v PZ Chaloupky.  

 Rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit prodej.  
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části obecního pozemku pp.č. 2601/1 o výměře cca             
2 000 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 320,00 Kč/m2, tj. celkem cca 640.000,00 Kč + 
DPH, XXXXXXX,  Měčín.  
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, tj. 213.334,00 Kč + DPH v platné výši, 
před podpisem této smlouvy s investorem a doplatkem zbylé kupní ceny před 
uzavřením KS po zkolaudování provozovny do 3 let od podpisu SoBK. 

 
 JUDr. Štancl - souhlasím, ale rád bych připomněl, že by bylo dobré možná se 

zamyslet - rada nebo vedení - nad tím, nakolik je cena 320 Kč/m2 dneska ještě 
adekvátní. Cena se stanovovala před 15 lety, dnes už se za takové ceny 
neobchoduje. Týká se to Chaloupek i Pod Borem. Doporučoval bych, kdybyste 
nám výhledově řekli, zda to považujete za vhodné, nebo zda setrvávat na té 
ceně, která dosud je.  

 
 Ing. Chroust - beru to jako zajímavý podnět a budeme se tou věcí zabývat. 
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 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 15 členů ZM, 6 členů se 
zdrželo hlasování - usnesení nebylo schváleno. 

 
 
2) Prodej pozemků (PZ Čertovka) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 2583/2 - ostatní plocha o výměře 2 694 m2, pp.č. 2615/13 - 

trvalý travní porost o výměře 15 144 m2, v průmyslové zóně Čertovka Klatovy, 
žadatel: XXXXXX, Svatá Kateřina, p. Chudenín, výměra 17 838 m2 (PZ celkem 
má výměru 31 080 m2). 
Cena: 
- pp.č. 2583/2 (ostatní plocha bez ZPF) - 320,00 Kč/m2 x 2 694 m2 = 

862.080,00 Kč + DPH v platné výši - cena schválená (obvyklá), použitá na 
protilehlém pozemku v PZ Chaloupky pro firmu Accolade 

- pp.č. 2615/13 (trvalý travní porost v ZPF s povinností úhrady za vynětí ze 
ZPF ve výši 600.090,40 Kč, tj. 39,63 Kč/m2), cena po započtení úhrady 
poplatku činí 280,00 Kč/m2 x 15 144 m2 = 4.240.320,00 Kč + DPH v platné 
výši. 

 Pozemky se nachází v průmyslové zóně Čertovka, kde žadatel již vlastní jeden 
pozemek. Soukromě hospodaří na svých pozemcích v místě bydliště (Svatá 
Kateřina) a dále vlastní společnost TRAKLIS s.r.o. Tato společnost sídlí 
v pronajatých prostorách v areálu KARPEM a.s. v Klatovech. Společnost 
prodává zemědělskou a stavební techniku (John Deere, Pöttinger, Hyundai - 
bagry apod.) a provádí servis zemědělské techniky, nákladních automobilů a 
autobusů. Záměrem žadatele v PZ Čertovka je vybudování nového servisního 
střediska pro nákladní automobily, autobusy, zemědělskou a stavební techniku, 
nového střediska (showroom) pro prodej a pronájem zemědělské a stavební 
techniky a skladu náhradních dílů. Po vybudování areálu do něj přemístí 
společnost TRAKLIS s.r.o. ze stávajících pronajatých prostor. Celý areál by se 
měl rozprostírat na ploše cca 1 ha. V budoucnu investor plánuje areál doplnit             
o další služby zejména pro řidiče, jako je například myčka (s využitím 
recyklovatelné dešťové vody) pro dopravní i ostatní techniku, další rozšíření 
servisní nabídky, ubytovací prostory se sociálním zázemím pro dálkové řidiče i 
pro ostatní turisty. Jako poslední fázi by chtěl investor vybudovat dílnu na 
úpravu zámků dveří, kterou si nechává patentovat. Veškeré stavby budou 
prováděny v maximálně šetrném vztahu k přírodnímu prostředí. Na části 
trvalých travních porostů v PZ by vybudoval předváděcí plochu pro prodávané 
zemědělské stroje a zbytek plochy by obdělával v rámci své zemědělské 
činnosti. Žadatel v současné době zaměstnává 10 pracovníků a s vybudováním 
nového areálu by rozšířil jejich počet o 4 - 8 pracovníků. Firma TRAKLIS s.r.o. 
podniká v Klatovech od 01.05.2004 a žadatel provozuje zemědělskou činnost 
od roku 1994.  

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej pozemku pp.č. 2583/2 o výměře 2 694 m2 za cenu obvyklou 
320,00 Kč/m2 a pp.č. 2615/13 o výměře 15 144 m2 za cenu smluvní            
280,00 Kč/m2 v  k.ú. Klatovy, průmyslové zóně Čertovka, celkem             
5.102.400,00 Kč + DPH v platné výši, XXXXXXX, Svatá Kateřina, Chudenín. 
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, tj. 1.700.800,00 Kč + DPH v platné výši, 
před podpisem této smlouvy s investorem, s doplatkem zbylé kupní ceny před 
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uzavřením KS po vybudování a zkolaudování provozovny do 3 let od podpisu 
SoBK.  

 
 P. Fiala - na radě města nepadlo, že investor využije 1/2 pozemku. 
 

Ing. Pleskotová - k podnikatelskému záměru (firma Traklis) využije zhruba 1/3 
celého pozemku, zbytek dnes využije jako zemědělskou půdu, výhledově hodlá 
i tuto plochu využít pro aktivity své firmy - předváděcí středisko, ubytování. 
 
P. Mašek - my tam dáme slevu 40 Kč/m2, abychom to vyňali z ZPF a zájemce                 
o koupi tam bude provozovat zemědělskou činnost? Nedává mi to smysl.  
 
Ing. Pleskotová - cena, kdybychom mluvili o zemědělské půdě, je úplně někde 
jinde. 
 
Mgr. Kučera - na 1/3 postaví a na 2/3 pozemku bude např. obilí - zatím, 
výhledově pak bude rozšiřovat své podnikatelské aktivity - to je jeho plán, ten 
může a nemusí vyjít. Jsou tam ještě nějaké volné pozemky okolo? 
 
Ing. Pleskotová - pan XXXXX vlastní vedlejší pozemek, jedná o koupi 
soukromého pozemku. 
 
Mgr. Karnet - momentálně jsou pozemky využívány jakým způsobem? 
 
Ing. Pleskotová - zemědělsky. 
 
Mgr. Karnet - mohl bych dát návrh na to, abychom mu prodali pozemek, který 
vyžaduje pro svoji činnost a ostatní zemědělské pozemky mohou zůstat tak, jak 
jsou. 
 
Mgr. Tomaierová - on dal dvě žádosti, nebo dal jednu žádost? 
 
Ing. Pleskotová - jednu. 
 
Mgr. Tomaierová - my můžeme hlasovat jenom o tom, o co on žádá. 
 
P. Rehák - je zde žadatel? Mohl by nás seznámit se záměrem? 
 
Ing. Pleskotová - není zde. 

 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 8 členů ZM, 13 členů se 

zdrželo hlasování - usnesení nebylo schváleno. 
 
 
3) Prodej pozemku (U Slunce) 
 k.ú. Klatovy - část pp.č. 533/1, žadatel: XXXXX, Vančurova XX, Klatovy, výměra 

cca 37 m2, znalecký posudek nebyl zadán, cena obvyklá obdobného pozemku 
v Úzké ulici 1.000,00 Kč/m2, celkem cca 37.000,00 Kč. 
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 Žadatel je vlastníkem zahrady mezi ulicemi Vídeňská a U Slunce, obecní 
pozemek je součástí této oplocené zahrady. Jedná se o vypořádání letitého 
stavu. 

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej.  
Návrh na usnesení  
ZM schválilo prodej části obecní pp.č. 533/1 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Klatovy 
v oplocení sousední zahrady XXXXXX, Vančurova, Klatovy, za cenu smluvní 
(obvyklou) 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 37.000,00 Kč. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
4) Prodej pozemku (Plzeňská ulice) 
 k.ú. Klatovy - stp.č. 3084/1, žadatel: FOCUS INVEST, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4, výměra  
50 m2. 
Cena dle znaleckého posudku 

 - administrativní 1.200,00 Kč/m2 celkem 60.000,00 Kč 
 - obvyklá 1.200,00 Kč/m2 celkem 60.000,00 Kč 
 Obecní pozemek je zastavěný stavbou ubytovny čp. 664/II na rohu Plzeňské a 

Gorkého ulice (u bývalého Mediatu), jeho prodejem vlastníku stavby dojde ke 
sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Jedná se o vypořádání letitého stavu. 

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej obecní stp.č. 3084/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Klatovy 
vlastníku stavby na pozemku firmě FOCUS INVEST, investiční fond 
s proměnným základním kapitálem, a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4, za cenu 
obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem 60.000,00 Kč. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení 

bylo schváleno. 
 
 
5) Prodej části obecního pozemku (Tyršova ulice) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 6569 - část, žadatelé: XXXXXXX, Dragounská, Klatovy, 

výměra cca 30 m2, znalecký posudek nebyl zadán, cena obvyklá obdobných 
pozemků (v oplocení U Slunce, Úzká ulice) 1.000,00 Kč/m2, celkem cca 
30.000,00 Kč. 
Obecní pozemek je situován mezi objektem penzionu Princ a veřejným 
parkovištěm v Tyršově ulici, je oplocený. Vlastníci penzionu pozemek 
dlouhodobě užívají pro vlastní potřebu. Jedná se o vypořádání letitého stavu. 
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemku. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části obecní pp.č. 6569 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Klatovy 
vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXXXXX, Dragounská, 
Klatovy, za cenu obvyklou 1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 30.000,00 Kč. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
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6) Prodej části obecního pozemku (Nádražní ulice) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 4045/1 - část, žadatelé: XXXXXX, Tylovo nábřeží, Klatovy, 

výměra cca 40 m2, znalecký posudek nebyl zadán, cena obvyklá obdobného 
pozemku (vnitroblok ulic Kollárova a Masarykova) 1.200,00 Kč/m2, celkem cca 
48.000,00 Kč. 
Obecní pozemek je veřejným prostranstvím (zelení) v Nádražní ulici vedle 
restaurace Grand. Žadatelé jsou majiteli sousedních nemovitostí, o prodej 
pozemku žádají z důvodu zarovnání nemovitostí a zrušení zanedbaného rohu, 
který údajně slouží jako WC a kde se hromadí odpadky. 

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části obecní pp.č. 4045/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Klatovy 
majitelům sousedních nemovitostí manželům XXXXX, Tylovo nábřeží, Klatovy, 
za cenu obvyklou 1.200,00 Kč/m2, tj. celkem cca 48.000,00 Kč. 

 
 P. Papež - jaký má žadatel záměr s tím pozemkem? 
 
 Ing. Pleskotová - zamezit nepořádku, hodlá pozemek oplotit a využít jako 

soukromou zahradu. 
 
 JUDr. Štancl - to nepochybně bude oploceno, tzn., že se zmenší zeleň, je to 

veřejně přístupné, TSMK to zřejmě sečou, nevidím žádný zvláštní důvod, proč 
by se to mělo prodávat. 

 
 Mgr. Tomaierová - co druhý soused např. Grand? Ten tam má vybudované 

venkovní posezení, ten si o to neřekl? My prodáme veřejné prostranství tomu, 
kdo si řekne? To neděláváme. 

 
 Ing. Pleskotová - neinformovali jsme, úkon teď bude zveřejněn, případně 

můžeme souseda oslovit. 
 
 Hlasování: pro se vyslovil 1 člen ZM, proti bylo 11 členů ZM, 9 členů se zdrželo 

hlasování - usnesení nebylo schváleno. 
 
 
7) Dar pozemků vč. staveb do majetku města (komunikace ul. Koldinova, Pod 

Koníčky, Dr. Sedláka, Kal) 
 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 + stavba komunikace na pp.č. 3557/2, 
3557/27 a 3557/6 

 k.ú. Kal u Klatov - pp.č. 1190/15 
 k.ú. Tajanov u Tupadel - pp.č. 126/4,  

žadatel: Plzeňský kraj, zast. Správou a údržbou silnic PK, Škroupova 18, Plzeň 
výměra: k.ú. Klatovy - 35.611 m2, k.ú. Kal u Klatov - 144 m2, k.ú. Tajanov             
u Tupadel - 519 m2. 
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 V návaznosti na dokončení a majetkoprávní vypořádání stavby 
severozápadního obchvatu Klatov předkládá SÚSPK návrh na převody 
pozemků a stavby komunikace v ulicích Koldinova, Pod Koníčky, Dr. Sedláka a 
zbytkových pozemků v Nádražní ulici a v MK Kal (u železničního přejezdu) do 
majetku města, tj. původních komunikací II. a III. třídy, které stavbou 
severozápadního obchvatu Klatov pozbyly svůj charakter a budou zařazeny do 
pasportu místních komunikací. 

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit dar pozemků a staveb do 
majetku města. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo 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, 
3557/51, 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, do majetku města. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
8) Dar pozemků z majetku města (SZ obchvat) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 4217/6 a 4217/2, k.ú. Tajanov u Tupadel - pp.č. 370/13, 

žadatel: Plzeňský kraj, zast. Správou a údržbou silnic PK, Škroupova 18, Plzeň, 
výměra: k.ú. Klatovy - 378 m2, k.ú. Tajanov u Tupadel - 276 m2. 

 Jedná se o zbytkové pozemky v okružní křižovatce na severozápadním 
obchvatu u plaveckého bazénu a v Tajanově, které navazují na pozemky 
žadatele, tj. Plzeňského kraje ve správě SÚSPK. Stavba komunikace na 
předmětných pozemcích je majetkem Plzeňského kraje. 

 Rada města doporučila RM schválit dar obecních pozemků Plzeňskému kraji. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo 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 a SÚSPK. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
9) Dar pozemků do majetku města (Procházkova, Gorkého ulice) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 2754/2, 2762/2 a 2762/3, žadatel: SK Klatovy 1898, 

Gorkého 440, Klatovy, výměra celkem 2 060 m2. 
 Jedná se o část komunikace v Procházkově ulici před parkovištěm 

u fotbalového hřiště a část prostranství, které tvoří přístup k řadovým garážím            
v Gorkého ulici. Vlastník souhlasí s převodem pozemků bezplatně.  

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit převod pozemků do majetku 
města. 
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Návrh na usnesení 
ZM schválilo dar pp.č. 2754/2, 2762/2 a 2762/3 o celkové výměře 2 060 m2 
v k.ú. Klatovy ve vlastnictví SK Klatovy 1898, Gorkého ulice 440, Klatovy, do 
majetku města. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Strolený - počet zastupitelů se zvýšil na 22. 
 
 
10) Výkup pozemků - protipovodňová opatření Luby 

Dlouhodobou snahou města a Povodí Vltavy ČR, s.p. je zabránit záplavám 
v části Lub (nadjezí, podjezí). V návaznosti na vybudovaný poldr na 
Mochtínském potoce (2014-2015) je dalším nezbytným opatřením vybudování 
protipovodňových opatření podél koryta potoka (dále jen „PPO“) na ochranu 
části Lub (od mostu pod pilou k lávce na cyklostezce V Ráji, celkem v délce cca 
1 195 bm), opakovaně zasažené záplavami způsobenými rozvodněním 
Drnového potoka. 
V roce 2012 byla vyhotovena firmou VRV a.s. Praha studie PPO. Byla kladně 
projednána s Povodím. Opatření spočívala primárně ve vybudování 
ochranných zemních hrází a opěrných stěn po obou stranách koryta Drnového 
potoka v nadjezí i podjezí a v případné úpravě jezu na pohyblivý, klapkový. 
Součástí projektu je vybudování 3 čerpacích stanic. Opatření byla navrhována 
na ochranu proti stoleté vodě.   
Byl dohodnut další postup směřující k realizaci navržených opatření tak, že 
město zajistí potřebné výkupy dotčených pozemků a PD do fáze územního 
rozhodnutí. Další stupně PD a vlastní realizaci by s podporou MZe zajistilo 
Povodí pouze v případě, že projekt získá příslib dotace z MZe.  
Na základě rozhodnutí RM z 12.07.2016 byla uzavřena smlouva s firmou 
VODOPLAN s.r.o. Plzeň na zpracování PD pro územní rozhodnutí DÚR 
vycházející z návrhů uvedených ve studii z r. 2012. 
V současnosti máme zajištěny souhlasy všech majitelů dotčených nemovitostí 
a máme připravenu PD pro územní rozhodnutí ve 2 variantách. První počítá 
s rekonstrukcí jezu, která ze zákona vyvolává i vybudování rybího přechodu a 
projekt finančně prodražuje. Druhá varianta úpravu jezu neřeší. 
Po konzultaci a prověření proveditelnosti záměru (technické řešení a 
ekonomika ve vztahu k rozsahu ochráněného území) poskytovatelem dotace 
(strategickým expertem) bude dokončen projekt dle vybrané varianty. 
Po vydání územního rozhodnutí a získání všech pozemků do majetku města 
budou PD a pozemky převedeny do majetku Povodí.  

 
Odbor rozvoje města ve spolupráci s osadním výborem oslovil majitele 
pozemků dotčených stavbou PPO, celkem se jedná o 17 vlastníků a pozemky  
o celkové výměře cca 5 100 m2. K tomu je další zábor obecních pozemků         
o celkové výměře cca 2 500 m2. Cena za výkup byla nabídnuta jako smluvní ve 
výši 25,00 Kč/m2 za zemědělské pozemky (výchozí cena při jednání na poldr) a 
jako obvyklá dle ZP 160,00 Kč/m2 za pozemky určené dle ÚP k zástavbě. 
Zahrady dvou vlastníků musí být vykoupeny celé, včetně chat a veškerého 
příslušenství. 
Celkem se jedná o částku cca 1.200.000,00 Kč (pozemky i stavby). 
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Všichni uvedení majitelé souhlasili s prodejem/směnou svých pozemků pro 
stavbu PPO Luby za navrhovanou cenu. 

 
Přehled majitelů, specifikace pozemků a výměry pozemků:  
Výkup za cenu 25,00 Kč/m2: 
- pp.č. 1076, 540/30 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 718 m2 od XXXX, Luby, 

Klatovy; 
- pp.č. 720/14 v k.ú. Luby o výměře 1 570 m2 od XXXX, Luby, Klatovy; 
Výkup za cenu 160,00 Kč/m2: 
- pp.č. 705/4 v k.ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXX, Luby, Klatovy a XXXXX, 

Luby, Klatovy;  
- pp.č. 715/1 v k.ú. Luby o výměře cca 40 m2 od XXXXXXX, Pačejov-nádraží, 

Pačejov a XXXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 101/3 v k.ú. Luby o výměře cca 63 m2 od XXXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 943 v k.ú. Luby o výměře cca 11 m2 od XXXX a XXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 123/1 a 807/7 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 61 m2 od XXXXX, Luby, 

Klatovy; 
- pp.č. 807/3 v k.ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXXX, Spořilovská, Klatovy; 
- pp.č. 807/2 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 1 221 m2 od XXXXX, 

Spořilovská, Klatovy a XXXXXX, Spořilovská, Klatovy; 
- pp.č. 807/10 v k.ú. Luby o výměře cca 218 m2 od XXXXX, Spořilovská, 

Klatovy; 
- pp.č. 617/1 a 617/2 v k.ú. Klatovy o výměře cca 2 m2 od společnosti Silnice 

Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy; 
- pp.č. 709/12 v k.ú. Luby o výměře 449 m2 + výkup zahradní chatky včetně 

příslušenství zahrady za cenu 320.000,00 Kč od XXXXXXX, Plzeňská, 
Klatovy; 

- pp.č. 709/11 a stp.č. 398 v k.ú. Luby o celkové výměře 625 m2 + výkup 
zahradní chatky včetně příslušenství zahrady za cenu 380.000,00 Kč od 
XXXXXX, Jiráskova, Klatovy. 

 
Směny: 
- pp.č. 720/3 v k.ú. Luby o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví XXXX, Pod Hůrkou, 

Klatovy za část pp.č. 720/7 v k.ú. Luby o výměře cca 43 m2 ve vlastnictví 
města Klatov s doplatkem ve prospěch města ve výši cca 160,00 Kč/m2, 
tj. celkem cca 3.680,00 Kč; 

- pp.č. 720/13, 720/10, 720/15 o celkové výměře 163 m2 v k.ú. Luby ve 
spoluvlastnictví XXXXX, Hůlkova, Praha-Kbely a XXXX, Sluneční, Zruč-Senec 
za části pp.č. 720/16 ve vlastnictví města Klatov a budoucím vlastnictví pp.č. 
720/14 o celkové výměře cca 163 m2. 

 
 Rada města doporučila schválit výkupy a směny, osadní výbor doporučil 

schválit majetkoprávní vypořádání pozemků. 
 
 
 

Návrh na usnesení 
ZM schválilo výkupy a směny pozemků pro stavbu protipovodňových opatření 
na Drnovém potoce v Lubech takto:  
a) Výkupy: 
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za cenu 25,00 Kč/m2: 
- pp.č. 1076, 540/30 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 718 m2 od XXXXX, Luby, 

Klatovy; 
- pp.č. 720/14 v k.ú. Luby o výměře 1 570 m2 od XXXXX, Luby, Klatovy; 
 
za cenu 160,00 Kč/m2: 
- pp.č. 705/4 v k.ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXXX, Luby, Klatovy a XXXX, 

Luby, Klatovy;  
- pp.č. 715/1 v k.ú. Luby o výměře cca 40 m2 od XXXXXX, Pačejov-nádraží, 

Pačejov a XXXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 101/3 v k.ú. Luby o výměře cca 63 m2 od XXXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 943 v k.ú. Luby o výměře cca 11 m2 od XXXXXX, Luby, Klatovy; 
- pp.č. 123/1 a 807/7 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 61 m2 od XXXXX, Luby, 

Klatovy; 
- pp.č. 807/3 v k.ú. Luby o výměře cca 1 m2 od XXXXX, Spořilovská, Klatovy; 
- pp.č. 807/2 v k.ú. Luby o celkové výměře cca 1 221 m2 od XXXXX, 

Spořilovská, Klatovy a XXXXX, Spořilovská, Klatovy; 
- pp.č. 807/10 v k.ú. Luby o výměře cca 218 m2 od XXXX, Spořilovská, Klatovy; 
- pp.č. 617/1 a 617/2 v k.ú. Klatovy o výměře cca 2 m2 od společnosti Silnice 

Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy; 
- pp.č. 709/12 v k.ú. Luby o výměře 449 m2 + výkup zahradní chatky včetně 

příslušenství zahrady za cenu 320.000,00 Kč od XXXXX, Plzeňská, Klatovy; 
- pp.č. 709/11 a stp.č. 398 v k.ú. Luby o celkové výměře 625 m2 + výkup 

zahradní chatky včetně příslušenství zahrady za cenu 380.000,00 Kč od 
XXXXX, Jiráskova, Klatovy. 

 
b) Směny: 
- pp.č. 720/3 v k.ú. Luby o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví XXXX, Pod Hůrkou, 

Klatovy za část pp.č. 720/7 v k.ú. Luby o výměře cca 43 m2 ve vlastnictví 
města Klatov s doplatkem ve prospěch města ve výši cca 160,00 Kč/m2,  
tj. celkem cca 3.680,00 Kč; 

- pp.č. 720/13, 720/10, 720/15 o celkové výměře 163 m2 v k.ú. Luby ve 
spoluvlastnictví XXXXX, Hůlkova, Praha-Kbely a, Sluneční, Zruč-Senec za 
části pp.č. 720/16 ve vlastnictví města Klatov a budoucím vlastnictví pp.č. 
720/14 o celkové výměře cca 163 m2. 

 
c) Dar nemovitostí z majetku města: 

ZM schválilo budoucí dar obecních pp.č. 1175/1, 540/38, 540/37, 540/35, 
540/36, 697/1, 876/7, 720/12, 705/2, 726/6, 705/25, 705/24, 709/10, 705/5, 
708, 873/2, 821, 874/5, 874/6, 812/2, 832/1, 807/4, 726/10, 726/6, 876/6 o 
celkové výměře cca 2 500 m2 a budoucích obecních stp.č. 398, pp.č. 709/12, 
709/11 a částí 1076, 540/30, 720/14, 705/4, 720/3, 715/1, 101/3, 943, 123/1, 
807/7, 807/3, 807/2, 807/10 v k.ú. Luby a částí pp.č. 617/1 a 617/2 v k.ú. 
Klatovy o celkové výměře cca 5 000 m2 do majetku ČR - Povodí Vltavy, s.p., 
Holečkova 3178/8, Praha-Smíchov pro stavbu protipovodňového opatření na 
Drnovém potoce. Podmínkou uzavření darovací smlouvy je smluvní závazek 
obdarovaného zajistit přípravné projektové práce a příslušná povolení a podat 
žádost o dotaci na realizaci PPO. 
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 JUDr. Štancl - povodňová vlna nevzniká v Lubech, vzniká výš. Jak se k tomu 
staví obce proti proudu? Jak s nimi komunikujeme? 

 
 Ing. Chroust - jednání probíhají, věnuje se tomu pan starosta. Připravuje se 

myšlenka, že by vznikl v oblasti Podolí - Běšiny velký poldr a v oblasti Vrhavče 
další dva poldry. Tím by se měla snížit povodňová vlna, která je z Drnového 
potoka. Absolvovali jsme jednání s Povodím, dohoda zní, že my bychom měli 
připravit projektovou dokumentaci, měli bychom to dotáhnout do územního 
rozhodnutí, pak to předáme Povodí, které realizuje tuto záležitost, po realizaci 
se část pozemků zase vrátí do majetku města. 

 
 JUDr. Štancl - toto projektování bude zahrnovat i území výš, nejen katastr 

Klatov? 
 
 Ing. Pleskotová - ne. 
 
 JUDr. Štancl - mě by zajímalo, co se děje tam, zda se o to někdo stará? 
 
 Ing. Pleskotová - domnívám se, že to se určitě děje, jen zdůrazním, že opatření 

v Lubech jsou na 100letou vodu, Povodí je garantem projektu. 
 
 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
11) Prodej pozemku (Štěpánovice) 
 k.ú. Štěpánovice u Klatov - část pp.č. 437/1 a 450/1, žadatel: XXXXX, 

Štěpánovice, Klatovy, výměra cca 18 m2, cena  dle ZP pro jinou část stejného 
pozemku - cena obvyklá 260,00 Kč/m2. 

 Manželé XXXXX v souvislosti se zamýšlenou opravou opěrné zdi mezi jejich 
pozemkem a obecní cestou požádali o odkup pruhu obecního pozemku o šíři 
cca 0,5 m a délce cca 36 m. Po odbagrování sesuté části pozemku žadatelů až 
na patu obecní komunikace a vybudování opěrné zdi dojde dle stanoviska 
osadního výboru a posouzení HO na místě k faktickému rozšíření komunikace. 
Prodej pozemku bude řešen po předložení PD na terénní úpravy a 
geometrickém zaměření dokončené stavby zdi.  

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej, osadní výbor doporučil 
schválit odbagrování svahu a vybudování opěrné zdi (rozšíření profilu 
komunikace v místě), příp. zábor řešit odprodejem. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části obecního pozemku pp.č. 437/1 a 450/1 o výměře cca 
18 m2 v k.ú. Štěpánovice u Klatov za cenu obvyklou 260,00 Kč/m2, celkem cca 
4.680,00 Kč, manželům XXXXXX, Štěpánovice, Klatovy. V současné době 
bude úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací kupní 
smlouvy po vybudování a geodetickém zaměření opěrné zdi. 

 
 JUDr. Štancl - odkopáním se samozřejmě rozšíří vozovka, ale přistavením zdi 

nedostane se to na původní hranici? 
 
 Ing. Pleskotová - pravděpodobně ne. 
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 JUDr. Štancl - můžeme už tam dneska dát podmínku, že se to prodává 
s podmínkou, že hranice po vybudování zdi bude tak, jak je zde uvedeno? 

 
 Ing. Chroust - rozšíříme návrh na usnesení - aby pata zdi byla v té úrovni, jak je 

zde uvedeno. 
 
 Ing. Pleskotová - usnesení bude rozšířeno o stanovisko osadního výboru. 
 
 Návrh na usnesení 

ZM schválilo prodej části obecního pozemku pp.č. 437/1 a 450/1 o výměře cca 
18 m2 v k.ú. Štěpánovice u Klatov za cenu obvyklou 260,00 Kč/m2, celkem cca 
4.680,00 Kč, manželům XXXXX, Štěpánovice, Klatovy. V současné době bude 
úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací kupní 
smlouvy po vybudování opěrné zdi (rozšíření profilu komunikace v místě) a 
geodetickém zaměření. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
12) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Obytců a Kvaslice 
 žádost o provedení Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Státním 

pozemkovým úřadem, žadatel: město Klatovy, výměra: k.ú. Habartice u Obytců 
celkem 427,1 ha a 1 855 pozemkových parcel, k.ú. Kvaslice: celkem 248,90 ha 
a 1 164 pozemkových parcel. 

 Provedením Komplexních pozemkových úprav dojde ke sloučení pozemků 
jednotlivých vlastníků, k jejich zpřístupnění katastrálním vytvořením obecních 
cest. Schválením Plánu společných zařízení dojde k navržení protierozních a 
protipovodňových opatření. Minimálně jedno prioritní opatření pak může být 
realizováno Státním pozemkovým úřadem z finančních prostředků státu. 

 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti o KoPÚ, osadní 
výbor doporučil RM provedení KoPÚ.  
Návrh na usnesení 
ZM schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Obytců a k.ú. Kvaslice. 

 
 JUDr. Štancl - na obrázku je nepřesně uvedená výměra. 
 
 Ing. Pleskotová - platí to, co je uvedeno v předkládací zprávě. 
 
 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
6.  NÁVRH  NA POSKYTNUTÍ  DOTACE  SPOLKU  ULICE  PLZEŇ  
- na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové 

prevence na území města Klatov pro rok 2017 ve výši 120.000 Kč z rozpočtu 
kapitoly 8 odboru sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 

 
Spolek Ulice Plzeň zajišťuje na území města Klatov terénní sociální práci v oblasti 
sekundární a terciální protidrogové prevence u osob závislých na nelegálních 
návykových látkách. Tento program vychází z principů: 
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a) ochrany veřejného zdraví (Public Health) 
b) snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek 

(Harm Reduction) a odpovídá cílům protidrogové politiky ČR pro léta 2010-2018.  
 
Cíle Spolku Ulice 
1) Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny (dle potřeby a situace nasměrování 

klienta na odpovídající sociální/doprovodnou službu).    
2) Zlepšení či zachování zdravotního stavu klienta (minimalizace negativních 

důsledků užívání drog, předcházení, monitorování a snižování výskytu hepatitid 
typu B,C, syfilisu, HIV, zvýšení informovanosti klientů o účincích drog, poskytování 
individuálního poradenství, informačního servisu, krizové intervence atp.). 

3) Zlepšení či zachování sociální situace klienta (předcházení kriminalitě páchané 
klienty i na klientech, zvýšení orientace klienta v síti sociálních služeb…).     

4) Ochrana veřejného zdraví (eliminace výskytu pohozeného injekčního materiálu, 
monitoring vývoje drogové scény…). 

 
Situace v roce 2016 
V rámci spolufinancování terénního programu s odvoláním na komunitní plánování 
přispěly obce v regionu Klatovska celkovou částkou 58.243 Kč. 
 
Situace v roce 2017 
a) Spolek Ulice pokračuje i v roce 2017 v zajišťování terénní sociální práce na území 

města Klatov. Spolek Ulice žádá město Klatovy pro rok 2017 o poskytnutí dotace 
ve výši 150.560 Kč. Navýšení dotace zdůvodňuje instituce zákonným navýšením 
mezd pracovníků Spolku Ulice Plzeň. 

b) V roce 2017 bylo v regionu Klatovska osloveno celkem 29 obcí v záležitosti 
spolufinancování terénního programu i pro letošní rok. Jednotlivým obcím byl 
zaslán děkovný dopis za jejich přístup k této problematice v uplynulém roce a 
zároveň byly osloveny se žádostí o poskytnutí dotace a byla jim zaslána 
veřejnoprávní smlouva. Pokud se do financování zapojí obce v letošním roce ve 
stejném rozsahu jako v roce 2016, lze očekávat příspěvky od obcí zhruba ve výši 
roku 2016, tj. cca 58.000 Kč. 

 
Rada města na svém jednání dne 19.04.2017 pod bodem č. 169/9 žádost Spolku 
Ulice projednala a doporučila ZM schválit poskytnutí dotace na terénní sociální práci 
pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města Klatov pro 
rok 2017 ve výši 120.000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví a současně uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
Příloha: veřejnoprávní smlouva 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 odst. c) zákona č. 
128/2000Sb., 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 2017 ve výši 120.000 Kč 
z rozpočtu kapitoly 8 odboru sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
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Mgr. Kučera - na internetových stránkách spolku jsem nenašel žádná čísla, statistiky, 
výkazy, souhrn. Dá se s tím seznámit? 
 
Ing. Kříž - ano, dá se s tím seznámit. Souhrn byl zpracován, seznámila se s ním rada 
města, obsahuje to např. počty stříkaček, které sbírali po ulicích, počty kontaktů atd. 
Přehled můžeme samozřejmě všem zastupitelům dodat. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - 
usnesení bylo schváleno. 
 
 
7.  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  TECHNOLOGIE  SCZT  POD  HŮRKOU,  KLATOVY  
- II. ETAPA 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo 28.03.2017 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, a to na základě schválení spolufinancování 
Řídícím výborem MŽP z 11.02.2017. 
 
Předpokládané financování po ukončení výběrových řízení by mělo vypadat 
následovně: 
Celkové způsobilé výdaje projektu 19.002.623,82 Kč bez DPH 
Dotace ve výši 45 %   8.551.189,80 Kč bez DPH 
Podíl města ve výši 55 %   10.451.443,20 Kč bez DPH 
 
Nové skutečnosti 
Poskytovatel dotace e-mailem 27.04.2017 sdělil, že došlo ke změně zařazení 
projektu v rámci veřejné podpory a projekt může být financován pouze v režimu de-
minimis (max. 200 tis. EUR/3 roky).  
Financování s dotací v režimu de-minimis by mělo vypadat následovně: 
Celkové způsobilé výdaje projektu   19.002.623,82 Kč bez DPH 
Dotace ve výši 200.000 EUR (28 Kč/EUR)   5.600.000,00 Kč bez DPH 
Podíl města ve výši   13.402.623,00 Kč bez DPH 
 
Další skutečnosti 
V rámci projektu má dojít k likvidaci VS 3 v Cibulkově ulici; ta je ve stavu, kdy pokud 
nebude v roce 2017 projekt realizován, bude muset dojít k investici do této VS               
v r. 2018 ve výši 4,5-5 mil. Kč. Vlivem špatného stavu VS a rozvodů dochází 
k častým stížnostem ze strany uživatelů sítě (rázy v radiátorech, hlučnost). 
 
Ve smlouvách s vybranými dodavateli byla sjednána rozvazovací podmínka pro 
zahájení plnění s termínem do 15.05.2017. 
Z důvodu potřebného rozhodnutí, zda projekt realizovat s menší, než ZM schválenou 
dotací, proběhlo 11.05.2017 na MěÚ jednání se zastupiteli (R. Salvetr, V. Chroust, 
M. Kříž, J. Kalivoda, J. Nejdl, P. Strolený). 
 
Závěr 
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Všichni přítomní zastupitelé vydali souhlas s realizací akce v r. 2017 s tím, že dotace 
z OPŽP bude max. ve výši 200.000,00 EUR. Tento souhlas byl předložen ZM 
27.06.2017 na vědomí.  
 
Rada města vzala 20.06.2017 informaci o realizaci projektu s dotací v režimu de-
minimis na vědomí a uložila místostarostovi města Ing. V. Chroustovi informovat 
v tomto smyslu zastupitelstvo města. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí realizaci akce „Stavební úpravy technologie 
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s dotací OPŽP v režimu de-
minimis. 
 
Ing. Chroust - navrhuji upravit usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s realizací 
akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 
2017 s dotací OPŽP v režimu de-minimis. 
 
JUDr. Štancl - jestli úpravou návrhu na usnesení se má říci to, že rozhodujícím 
orgánem je zastupitelstvo, tak tedy dobře, ale tak, jak jste to předložili, tak jste nám 
řekli, že rozhodlo 6 zastupitelů a my to máme vzít na vědomí. To dost dobře není 
možné. 
 
Ing. Chroust - chtěl bych, aby tam byl souhlas. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Stavební úpravy technologie SCZT 
Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s dotací OPŽP v režimu de-minimis. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 2 členové se zdrželi hlasování.  
 
V tuto chvíli se dostavil Mgr. Salvetr - počet zastupitelů se zvýšil na 23. 
 
 
8. ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 3/2017  

A  DOTACE  NAD  50 000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 
 
1) Rozpočtové opatření č. 3/2017 
Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtového opatření č. 3/2017, který 
projednala na svém jednání dne 20.06.2017 rada města a rovněž finanční komise 
rady města a finanční výbor zastupitelstva města, a doporučují jej zastupitelstvu 
města ke schválení.  
 
Vliv rozpočtového opatření č. 3/2017 na rozpočet města pro rok 2017 je následující:  
Zůstatek rozpočtové rezervy 2017 196.052 tis. Kč 
Čerpání rozpočtové rezervy 2017 - 18.825 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2017 po provedených RO  177.227 tis. Kč 
 

Čís. Text Příjmy Výdaje 

  tis. Kč tis. Kč 

  Zůstatek rozpočtové rezervy města 196 052   
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1a 
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací pro rok 2017 od Úřadu práce ČR, zvýšení 
rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

1 924 1 924 

1b 
Poskytnutí příspěvku od Úřadu práce ČR na  vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 
- Odbor vnitřních věcí 

72 72 

1c 
Dofinancování mzdových nákladů nekrytých dotací Úřadu práce ČR, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - 
Odbor vnitřních věcí 

  42 

2 
Zvýšení částky účelové finanční dotace určené na odborné 
knihovnické činnosti pro Městskou knihovnu Klatovy na celkovou 
výši 647 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 645 tis. Kč, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK 

2 2 

3a 
Investiční akce města pro rok 2017 „Tupadly - chodník u silnice 
III/18815“, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 6 - Hospodářský odbor 

  3 800 

3b 
Investiční akce města pro rok 2017 „Klatovy - Úzká ulice", čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - 
Hospodářský odbor 

  7 800 

4 

Zpracování projektové dokumentace na „Podporované 
(pečovatelské) byty Klatovy, čp. 363/IV“ (bývalá vojenská ubytovna) 
- dofinancování PD z rozpočtu města ve výši 535 tis. Kč, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města 

  535 

5a 
Akce města „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - oprava zdi -             
III. etapa", v celkové výši 530 tis. Kč částečně krytá získanou dotací 
(ve výši 390 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do rozpočtu kapitoly 3 - Odbor rozvoje města 

  140 

5b 
Přijetí dotace na akci „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - oprava zdi - 
III. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města 

390 390 

6 

Dotace v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora 
sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" pro Městský ústav 
sociálních služeb v celkové výši 3.500 tis. Kč, rozpočtování 4. 
splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS 

350 350 

7 
Vybudování 1. etapy pergoly pro seniory z rozpočtu hospodářské 
činnosti města zajišťované SNK, s.r.o. - zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města 

216 216 

8a 

Akce města „Oprava povrchu místní komunikace - Kydliny"                
v celkové výši 700 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje 
(ve výši 250 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do rozpočtu výdajů kapitoly 6 - Hospodářský 
odbor 

  450 

8b 
Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2017 na projekt „Oprava povrchu místní komunikace - Kydliny", 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 

250 250 

9 
Přijetí dotace z Programu zachování a obnovy kulturních památek 
Plzeňského kraje 2017 na projekt „Klatovy, náměstí Míru, městský 
dům čp. 155 - oprava oken a dveří, včetně nátěru", zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

110 110 

10a 

Akce města „Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I - restaurování 
maleb v interiéru mázhausu a obnova vstupních dveří" v celkové 
výši 240 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje (ve výši 
140 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do rozpočtu výdajů kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí 

  100 

10b 
Účelová dotace z Programu zachování a obnovy kulturních památek 
Plzeňského kraje 2017 na projekt „Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 
62/I", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

140 140 

11a 

Akce města „Dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a 
obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska" v celkové výši          
800 tis. Kč, částečně krytá dotací z Plzeňského kraje (ve výši              
582 tis. Kč), ve výši rozdílu čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do rozpočtu výdajů kapitoly 6 - Hospodářský odbor 

  218 
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11b 

Účelová dotace z Programu Podpory rozvoje cykloturistiky a 
cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2017 na projekt „Dovybavení 
infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí 
cyklotras Klatovska", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 6 - 
Hospodářský odbor 

582 582 

12 
Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na 
úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do 
zastupitelstva městysu Čachrov, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů 
kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

10 10 

13 
Investiční akce města „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou 
- I. etapa, 2. část" s celkovými předpokládanými výdaji 8.500 tis. Kč, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - 
Odbor rozvoje města 

  7 200 

14a 
Dividenda od Klatovské teplárny, a.s. z čistého zisku společnosti za 
rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

1 870   

14b 
Dividenda od Šumavských vodovodů a kanalizací, a.s. z čistého 
zisku společnosti za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - 
Finanční odbor a zvýšení rozpočtové rezervy města 

1 700   

14c 
Podíl na čistém zisku společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. za rok 
2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

595   

14d 
Podíl na čistém zisku společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. 
za rok 2016, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

115   

15 
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální 
práce pro rok 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 

816 816 

16 
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního 
hospodáře za I. čtvrtletí 2017, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 
5 - Odbor životního prostředí 

329 329 

17 

Finanční vypořádání dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016, 
žádost o doplatek ve výši 301 tis. Kč, skutečně přijato 311 tis. Kč, ve 
výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, zvýšení rozpočtové rezervy města 

10   

18 
Dotace Plzeňského kraje na projekt „Prodejní stánek informačního 
centra v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - 
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

15 15 

19 
Dotace Plzeňského kraje na projekt „Avon pochod Klatovy 2017", 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a 
cestovního ruchu  

30 30 

20 
Dotace Plzeňského kraje na projekt „Restaurování oltáře v kostele 
sv. Mikuláše v Lubech u Klatov", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů 
kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

190 190 

21 
Dotace Plzeňského kraje na projekt „Restaurování křížku v areálu 
hřbitova v Klatovech", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 7 - 
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

50 50 

22 
Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na podporu 
výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a 
poskytování náhrad zvýšených nákladů za II. pololetí 2016, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí 

2 2 

23 

Investiční akce města „Klatovy - metropolitní optická síť 5. etapa"             
s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 1.670 tis. Kč, na kterou 
byla v roce 2016 přijata do rozpočtu města dotace ve výši           
1.250 tis. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

  1 670 

24 
Investiční akce města „Rybník - Sobětice, vyřešení mezideponie 
bahna", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 5 - Odbor životního prostředí 

  200 
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25 
Vrácení části dotace individuálního projektu „Podpora sociálních 
služeb - poskytování sociální služby Azylové domy" do rozpočtu 
Plzeňského kraje, snížení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, MěÚSS 

-7 -7 

26 
Prodloužení záruky a technická podpora pro servery a úložiště          
v technologickém centru, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

  160 

27 
Akce města „Mercandinovy sady - III. etapa, zpracování projektové 
dokumentace" v předpokládané výši 800 tis. Kč, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města 

  800 

28 
Zpracování lesních hospodářských osnov Klatovy - Nýrsko 2 a 
Klatovy - NPŠ Železná Ruda 2, které jsou v plné výši kryty dotací ze 
státního rozpočtu, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 5 - Odbor 
životního prostředí 

434 434 

29 
Neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání pro Masarykovu základní školu, Klatovy ve výši                    
1. zálohové platby, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - 
Řízené organizace města, Masarykova ZŠ 

750 750 

  Celkem 10 946 29 770 

  Čerpání rozpočtové rezervy města 18 825   

  Zůstatek rozpočtové rezervy po všech rozpočtových 
opatřeních  177 227   

 
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 3/2017 a doporučuje 
ZM ke schválení. 
 
P. Papež - bod 6 - v textu je uvedeno 3.500 tis. Kč, ale ve sloupcích je 350 tis. Kč - to 
je asi překlep? 
 
Ing. Chalupová - je to správně 3.500 tis. Kč je skutečná částka dotace pro roky 2016-
2019 - teď získáváme 4. splátku ve výši 350 tis. Kč. 
 
P. Papež - bod 27 - projektová dokumentace na III. etapu Mercandinových sadů stojí 
800 tis. Kč? 
 
Ing. Chroust - jsou v tom věci, které se týkají mostků - jenom mostky vychází na cca 
14 mil. Kč. Dotace na mostky je 90%. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - rozpočtové opatření č. 3/2017 bylo 
schváleno 
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2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
Rada města dne 30.05.2017 projednala zápis Komise pro výchovu, vzdělávání a 
sport ze dne 22.05.2017 a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací 
na pravidelné aktivity dětí a mládeže přesahujících v jednotlivém případě částku 
50.000 Kč níže uvedeným subjektům: 

• Atletika Klatovy - dotace ve výši 59.712 Kč  
• SK Klatovy 1898 - dotace ve výši 58.468 Kč 
• LTK Klatovy - dotace ve výši 52.870 Kč 
• TJ Sokol Klatovy - dotace ve výši 133.730 Kč 
• SK Volejbal Klatovy - dotace ve výši 51.626 Kč.  

Výše příspěvku na pravidelné aktivity činí pro 1. pololetí 2017 částku 622 Kč/1 člen. 
 
Současně rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit 
mimořádné dotace následujícím subjektům: 

• SK Klatovy 1898, z.s. ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s účastí „A“ 
mužstva mužů v soutěži divize ročníku 2017/2018 

• Oblastní Charitě Klatovy na podporu sociálních služeb v roce 2017 ve výši 
150.000 Kč.  

Dotace budou, po schválení v zastupitelstvu města, vyplaceny z rozpočtu Fondu 
dotací pro rok 2017.  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
uvedených dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu 
Fondu dotací pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
9. NÁVRH NOVELY OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 2/2017 O NOČNÍM KLIDU 
 
Zastupitelstvo města schválilo 28.03.2017 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017           
o nočním klidu. Tato vyhláška v čl. 3 stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 
Dne 08.06.2017 obdržel úřad žádost Jana Pioreckého, provozovatele Bistra 
Vlaštovka ve Vančurově ulici, o udělení výjimky a zkrácení doby nočního klidu od 
24:00 - 06:00 v termínech následujících akcí, které budou probíhat v Hudební 
zahradě Bistra Vlaštovka: 
21.07.2017 Xavier Baumaxa & Jazz punk trio 
04.08.2017 Michal Prokop trio 
01.09.2017 Big Band Klatovy a žákovský soubor Ochestrion 
08.09.2017 Vladimír Mišík & ETC 
15.09.2017 Minus123minut + oslava 3. výročí otevření Bistra 

  
Další žádost obdržel úřad 14.06.2017 od Lucie Čížkové, provozovatelky pohostinství 
Svrčovec, o udělení výjimky a zkrácení doby nočního klidu od 24:00 do 06:00 dne 
16.09.2017 z důvodu konání koncertu skupiny Traktor Rock v kempu Lázně. 
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Dle metodiky MVČR by měly obce zkracování doby nočního klidu omezovat pouze 
na výjimečné případy a mělo by se tedy jednat jen o několik dní v roce. Dle nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou 
událost, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen 
zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité 
noční aktivity. Výjimka z doby nočního klidu udělená na konkrétní akci se pak 
vztahuje na celé území města vč. integrovaných obcí, nikoliv pouze na místo, kde 
akce probíhá. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozšíření vyhlášky o výše 
uvedené akce. 
 
Příloha: návrh vyhlášky 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění 
vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu. 
 
P. Mašek - kolik novel bude ještě do konce roku? Jak k tomu budeme přistupovat, 
pokud v červenci, v srpnu nebude zastupitelstvo a přijdou další žádosti? Kolikrát se 
budeme scházet? Jestli by to nechtělo do budoucna stanovit jasné podmínky, termín 
do kdy a po termínu máte smůlu. 
 
Pan starosta - nejde o to kolik bude novel, v červenci a v srpnu se nesejdeme, ti 
žadatelé si toto musí také hlídat, je to letos poprvé, kdy vstoupila tato zákonná norma 
v platnost. Jsou to akce, které probíhají hlavně v letním období. Termín by měl být 
vždy do konce roku, aby lednové, popř. březnové zastupitelstvo toto mohlo schválit. 
Dáme všem na vědomí, že je potřeba, aby žádosti byly předloženy do konce roku, 
popř. do konce ledna roku následujícího.  
 
P. Mašek - mělo by zaznít, jak budeme přistupovat k případným dalším žadatelům. 
 
Pan starosta - je právo, aby každý zastupitel toto předložil, nebo aby to bylo 
navrženo, zastupitelstvo to bude muset projednat v září. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
10.  ŽÁDOST  O  KOUPI BYTU  č. 11,  SUVOROVOVA  692/IV,  KLATOVY 
       žadatelky - Renata a Andrea Jančovy 
 
Dne 07.02.2017 podaly sl. XXXXXXžádost o koupi bytu č. 11, Suvorovova, Klatovy.  
Tento byt užíval od r. 2008 jejich otec pan XXXXX. Pan XXXX v roce 2016 požádal o 
odkoupení bytu a uhradil zálohu. K doplacení kupní ceny a podpisu smlouvy však 
nedošlo - pan Janča dne 28.01.2017 zemřel.    
Podle právního výkladu nabídka na odkoupení bytu jeho smrtí zanikla, nepřechází na 
dědice.  
 
Usnesením Okresního soudu v Klatovech nabyly XXXXXX rovným dílem dědictví po 
otci panu XXXXX. Tím se v souladu s ustanovením § 2282 NOZ staly společnými 
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nájemci bytu (dcery nežily s otcem ve společné domácnosti). Žádost o koupi bytu 
projednala bytová komise, která vzala v úvahu, že sestry XXXX ústně uvedly, že 
v bytě nebudou bydlet, ale chtěly by jej prodat. Po informaci od SNK, že je zde 
předkupní právo města po dobu pěti let, se zajímaly o možnost tento byt po tuto dobu 
pronajímat. Bytová komise doporučila radě města vypovědět sestrám XXXX nájem 
bytu a to podle ustanovení § 2283 NOZ, odst. 1, bez uvedení důvodu s dvouměsíční 
výpovědní dobou, a byt po té prodat na volném trhu (podle informací SNK, byt 
v současné době není užíván). 
Rada města rozhodla usnesením č. 11 ze dne 16.05.2017 dát nájemcům bytu č. 11, 
Suvorovova, Klatovy, tedy sestrám XXXXX, výpověď. Výpověď byla doručena dne 
26.05.2017, nájemní vztah skončí ke dni 31.07.2017 (proti výpovědi je možné podat 
námitku a navrhnout přezkoumání oprávněnosti této výpovědi soudem, námitku je 
možné podat do dvou měsíců od dne doručení výpovědi, tj. v tomto případě do 
26.07.2017). 
 
Dne 07.06. 2017 kontaktoval SNK právní zástupce sester XXXXh JUDr. Novotný, 
který uvedl, že jeho klientky trvají na své žádosti a chtějí byt koupit. Uvádí, že přešly 
do práv a povinností svého zemřelého otce a splňují podmínky dané Zásadami 
prodeje bytového fondu a mají jakožto řádní nájemci bytu právo byt koupit. 
Skutečnost, že v současné době probíhá výpovědní lhůta nájmu bytu, nemá s tímto 
nic společného.  
 
Zásady prodeje bytového fondu stanoví pouze dvě podmínky a to, že kupující nesmí 
být ke dni podepsání smlouvy dlužník vůči městu Klatovy a že kupující musí mít 
nájemní smlouvu uzavřenou alespoň 4 roky.  
Toto je splněno, nájemné je pravidelně hrazeno a nový nájemce přechází do práv 
předchozího, který byt užíval 8 let. Případ je však specifický tím, že v současné době 
probíhá výpovědní doba, která skončí 31.07.2017. Je na rozhodnutí zastupitelstva 
města, zda prodej bytu povolí či nikoliv.  
  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 11, Suvorovova, Klatovy XXXXX za 
podmínek dle Zásad prodeje bytového fondu. 
 
JUDr. Štancl - ty dvě dámy to koupí za cenu, za kterou prodáváme nájemníkům, pak 
to prodají na volném trhu, protože mají zajištěno bydlení jinde. Nechápu, jaký smysl 
to má, aby se sem toto předkládalo, abychom o tom rozhodovali, to si snad umíme            
o něco výhodněji prodat sami. 
 
Ing. Kříž - stejného názoru je bytová komise, město je schopno si byt výhodněji 
prodat na volném trhu. Ony trvají na tom, že mají zájem o byt.  
 
Pan starosta - žádost předložily zastupitelstvu města, proto tady je. 
 
Mgr. Kučera - mě by zajímal názor právničky města, jestli je možno jít do soudního 
sporu, nebo že mají na to žadatelky nárok? 
 
Mgr. Šustrová - město v těchto záležitostech zastupuje Mgr. Mlčák. Pokud to dají 
žadatelky k soudu, neumím posoudit, jak soud rozhodne. Podle mě ony nebyly členy 
společné domácnosti, takže výpověď byla oprávněná. 
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Ing. Kříž - SNK má samozřejmě právní výklad k této záležitosti, který říká, že nabídka 
na odkoupení bytu smrtí otce sester XXXXX zanikla a nepřechází na dědice. 
 
JUDr. Štancl - jen na úplné doplnění, abychom neměli obavy - žádný soud nemůže 
rozhodovat o tom, jestli jim to prodáme za zvýhodněnou cenu. Soud bude 
rozhodovat o tom, jestli jim byla platně dána výpověď, ale to vůbec nesouvisí s touto 
otázkou. 
 
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 20 členů, 3 členové se zdrželi 
hlasování - usnesení nebylo schváleno. 
 
 
11.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Pan starosta - pozval na Klatovskou pouť a Mezinárodní folklorní festival, 4.7.2017 
slavnostní otevření Mercandinových sadů. 
 
12.  DISKUSE  
 
Mgr. Tomaierová - dnes byla jsem atakována občany, kteří se hodně rozčilovali na 
stav v Kolonádě díky pořádané diskotéce. V pátek tam byly školy, TSMK tam 
vysazovaly kytky, stromky, keře, v sobotu večer diskotéka - na to to není vůbec 
zařízené, pouze jedna toaleta, která nestačila, stížnosti na provozovatele, protože 
ten taky nestíhal, všechno lítalo na trávník, přes trávník - prostě neskutečný 
nepořádek. Údajně je to vidět na Facebooku, kde jsou fotky. Jinak na provozovatele 
jsou stížnosti, má otevírat ve 14 hodin, ale ve 14 hodin nikdy neotevře. Mám vznést 
dotaz, jestli musí být pořádány v Kolonádě diskotéky v době, kdy park není hotov? 
 
Pan starosta - řešili jsme, za jakých by to mělo být podmínek, za mě: tyto atrakce by 
tam být neměly, je dostatek jiných míst k pořádání diskoték, park má sloužit 
k něčemu jinému. Pokud byly nějaké problémy, je potřeba se domluvit s nájemcem, 
že tyto akce ne.  
 
Ing. Kříž - o akci jsme se dozvěděli přes Facebook, kontaktovali jsme nájemce a 
důrazně jsme ho upozorňovali, že tento typ akcí není příliš vhodný do parku. 
Nájemce nás ujistil, že tuto akci bere jako výjimečnou. Nájemce si pozveme a 
záležitost s ním za účasti SNK znovu projednáme. 
 
Ing. Jarošík - v neděli jsem v 7:15 hodin navštívil Kolonádu, až na pár kelímků, které 
se válely za Kolonádou, tam nebylo nic, ovál byl úplně čistý, hřiště naprosto 
v pořádku. 
 
Bc. Komaňská - na školské komisi jsme slyšeli od pí Kunešové, že proběhla 
diskotéka, ale že účastníci byli ukáznění, nebyl problém, vše proběhlo nad očekávání 
dobře. 
 
Mgr. Tomaierová - bylo mi řečeno, že se máme podívat na Facebook, nemyslím si, 
že do Kolonády teď patří diskotéka, teď děláme teprve 3. etapu. 
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JUDr. Štancl - veřejný pořádek - od 10.02.2017 je legálně obnoven provoz čtyř 
sázkových zařízení společnosti Slot Group, je to v důsledku toho, že rozhodnutí MF, 
kterým se povolení rušila, bylo zrušeno Městským soudem v Praze pro nějaké 
procesní vady a věc byla vrácena zpět MF. Zdůrazňuji, že zařízení tam nejsou 
napořád, jsou tam do doby, než MF rozhodne. Velice bych prosil, kdyby někdo mohl 
být v kontaktu s MF, mám zkušenosti, že když se jim vytrvale volalo, tak se podařilo 
zkrátit lhůty.  
 
Pan starosta - ve čtvrtek večer jsem četl dopis, který přišel z MF, ta chyba nastala 
skutečně tam, protože oni zrušili dvakrát to samé, Slot Group se toho chytil, ředitel 
odboru píše, že to mají v řízení a vzhledem k procesní chybě nemohli upřít 
stěžovateli právo na spravedlivý proces a běží to v zákonných normách a nemají 
zájem to zdržovat. 
 
JUDr. Štancl - město podalo v několika případech trestní oznámení na podezření 
z neoprávněného provozování loterie a podobných sázkových her - na nějaké černé 
automaty, na počátku roku 2016 byla celá agenda předána na Policejní prezídium 
ČR, je potřeba tam projevovat zájem a 1,5 roku po předání by prezídium mělo říci, 
bylo-li to podáno na státní zastupitelství k podání obžaloby, nebo je-li už to u soudu, 
nebo co se s tím děje.  
 
Pan starosta - tady funguje policejní ředitelství s finanční správou a s celníky, kteří se 
vypravili k jakémusi zásahu před několika měsíci, nakonec z něj byli staženi. Jsme 
informováni o tom, že je nemíní nechat spát. 
 
JUDr. Štancl - mně jde o to zjistit, jestli byla podána obžaloba. Další věc: bar Kulička 
- provoz pokračuje i po zavírací době, já říkám, že pokračuje denně non-stop a že 
tam byl zjištěn nějaký nepořádek opakovaně ve smyslu hluku před provozovnou. 
Třikrát byla provozovateli baru Kulička pravomocně uložena pokuta, ta byla předána 
k vymáhání celní správě a bylo zrušeno živnostenské oprávnění provozovateli. Jak je 
možné přes všechna tahle opatření, včetně toho nejzávažnějšího - zrušení 
živnostenského oprávnění, že ten provoz běží? 
 
Ing. Lejsková - já jsem zrušila živnost fyzické osobě, teď vedu tři správní řízení se 
třemi subjekty, což jsou právnické osoby, kde fyzická osoba je statutárním orgánem, 
protože jim v podstatě vznikla překážka v provozu živností. Správní řízení jsou ve fázi 
vydaného rozhodnutí a běží odvolací řízení. 
 
JUDr. Štancl - jak u toho, které je už pravomocné - zrušení živnostenské - dosáhnete 
toho, aby ten člověk to neprovozoval? 
 
Ing. Lejsková - ten člověk už jako fyzická osoba tu živnost tam neprovozuje. 
 
JUDr. Štancl - a provozuje to jako kdo? 
 
Ing. Lejsková - jako právnická osoba. 
 
JUDr. Štancl - čili on se transformoval. 
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Ing. Lejsková - on založil další tři právnické osoby a v podstatě na jednu právnickou 
osobu provozovnu teď provozuje. 
 
JUDr. Štancl - máte nějaký recept, jak to vyřešit? 
 
Ing. Lejsková - já jsem v podstatě vyčerpala všechny možnosti, které mám, teď ještě 
vedu tři správní řízení. Nemůžu zabránit tomu, aby tam jakýkoliv jiný subjekt znovu 
na té provozovně začal podnikat.  
 
JUDr. Štancl - já mluvím o těch subjektech, které byly, nebo budou potrestány. 
 
Ing. Lejsková - ty tam nebudou, bude tam třeba někdo jiný, jiná osoba. 
 
JUDr. Štancl - prosím doplnit zprávu - v jaké výši byly pokuty uloženy a kolik z toho 
se podařilo celní správě vymoci. 
 
Ing. Jarošík - doplníme. 
 
JUDr. Štancl - více a méněpráce v PASKu - to je zpráva, se kterou naprosto 
nesouhlasím. Zpráva v podstatě říká, že když místo 23 písmen tam zhotovitel udělal 
4, že nejde o méněpráce, ale že z jeho strany jde o vícepráce, protože ta písmena 
byla větší. Byl bych rád, kdyby se tato úvaha dostala do čísel, abychom věděli, jak 
byla částka rozpočtována a jaký je skutečný náklad na ta 4 písmena. Je na tom 
zvláštní, že zhotovitel byl tak hodný a že jsme mu měli zaplatit peníze, to ani nechtěl. 
Potom s tím stromem - tam měl být strom, který měl být 3,5 m vysoký, je tam stromek 
menší. Zhotovitel ve zprávě vysvětlil, že již při tvorbě cenové nabídky nebyl takto 
velký strom k dispozici a proto již do zakázky dal cenu za strom menších rozměrů a 
ten také dodal. Takže se vlastně nic nestalo, já dodávám, že zhotovitel nedodržel 
soutěžní podmínky. Poprosil bych, jestli by tady mohl být podepsán někdo, kdo to 
zhotovil a někdo, kdo za to zodpovídá, protože to je anonymní, tady není nikdo. Jestli 
by bylo možno mi umožnit nahlédnutí do projektové dokumentace, nebo do soutěžní 
dokumentace a do vyúčtování, které s tím souvisí. 
 
JUDr. Štancl - všichni jsme dostali zprávu, která se týká teplárny. Já jsem se dnes 
zdržel hlasování ohledně SCZT, protože si myslím, že rozhodování o investicích do 
téhle teplárenské infrastruktury by se mohlo také částečně odvíjet od toho, jaká je 
vůbec budoucnost teplárny, tzn., jakou má tady perspektivu, zda se nám vyplatí 
peníze tam sypat, nebo zda bude lepší hledat nějaké jiné řešení. Tato zpráva ovšem 
k tomu nepomůže, já jsem požadoval zprávu, kterou podá vlastník infrastruktury a 
teplárny, proto jsem se obracel na vedení, tuto zprávu podal pan ředitel Sekyrka, 
zpráva podle mého názoru je výborná, ale týká se pouze technických záležitostí. 
Zpráva vůbec neobsahuje to, co by nás mělo vést k úvaze o budoucnosti teplárny, 
tzn., jak je to s odběrateli, jak je to s cenou plynu a dalších energií, jak to vypadá 
s velkými odběrateli, jak je to s dluhy nemocnice, jak je to s tím, že se říká, že si 
nemocnice v části chce zřídit lokální vytápění - zhodnotit pozici toho subjektu na trhu. 
Vedení vedlo všechna jednání i o možném prodeji, víte, jaké chodily nabídky, prý se 
pohybovali od 2 do 120 mil. Kč. Při jednáních nepochybně byly k dispozici materiály, 
plány zájemců, vy byste měli nejlépe vědět, jak to do budoucna s teplárnou vypadá. 
Jde mi o postavení teplárny na trhu a o její budoucnost. To bych prosil, abych 
takovou zprávu mohl obdržet.  
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Pan starosta - rozvody SCZT v Podhůrčí - investice je schvalovaná a doporučovaná 
z jednoho prostého důvodu - ať už by se Podhůrčí vytápělo jakýmkoliv způsobem, 
tak jsme byli ujištěni představenstvem společnosti i panem ředitelem, že rozvody jsou 
využitelné a nejde jinak, než je po 40 letech obnovit. V tomto případě má ta investice 
své opodstatnění, je tam potřebná. Nejsem si jist, jestli zde vedení má říkat 
postavení teplárny na trhu, protože přesné prodeje probíhají jednáním 
představenstva, dozorčích rad apod. Město nikdy žádnou poptávku na prodej 
teplárny nevypisovalo, to byly nabídky subjektů, že by měly zájem, my jsme jako 
zastupitelstvo neřekli, že bychom něco prodávali. Nabídky jsme si vyslechli na 
pracovních jednáních, neviděli jsme potřebu k tomu, že bychom měli prodat část, 
nebo nechat vstoupit partnera, pokud by tak zastupitelstvo usoudilo, muselo by 
nechat vypsat výběrové řízení. Nemocnice je nejvýznamnějším odběratelem, dluhy 
jsme řešili někdy 3, 4 roky zpátky, aktuální dluh za nemocnicí není. To, že si 
nemocnice dala horní část na plyn, je pravda, monoblok a ostatní je vytápěno 
z teplárny. Smlouvy jsou tam roční a dvouleté tak, jako to bylo. 
 
JUDr. Štancl - můžu očekávat nějaké doplnění té zprávy ve smyslu obchodního 
výhledu?  
 
Pan starosta - určitě, doplnění jsme schopni připravit. 
 
JUDr. Štancl - 28.06.2017 má dostat teplárna cenu, přeložilo se to na jindy, když 
mělo být zastupitelstvo? 
 
Pan starosta - cena měla být původně předána na Pražském hradě, bude předána 
zítra v teplárně. 
 
Ing. Kalivoda - chtěl bych případné zájemce pozvat do teplárny zítra v 10 hodin, kdy 
proběhne oficiální předání ceny. 
 
JUDr. Štancl - čistota ve městě je stále markantněji narušována vajgly, kuřáci jsou 
zaháněni téměř do ilegality, dnes se kouří před provozovnami, některá hospoda je 
slušná, něco tam dá, většina hospod tam nedá nic, když tam jdete, tak přesně vidíte 
ta místa, kde se kouří. Skoro by stálo za zamyšlení uvažovat o nějakém koncepčním 
řešení a upravit vyhlášku o čistotě města tak, aby řešila i tuto záležitost právě na 
novou zákonnou úpravu zákazu kouření. 
 
Ing. Chroust - souhlasím s tím, že bychom chtěli, aby město bylo čisté. Dovolím si 
podotknout jednu věc - když vypijeme skleničku piva nebo čehokoliv, tak to 
nehodíme na zem, takže by se prvotně měli kuřáci a kuřačky starat o to, aby to 
nehodili na zem, to samé jsou žvýkačky a další věci. Nevím, jestli jsme schopni toto 
ošetřit systémově. 
 
Mgr. Kučera - chtěl bych připomenout, pořád mi tady chybí něco o Přemyslu Otakaru 
II., máme tady ulici Koldinovu, Sedlákovu, Bozděchovu, Voříškovu, Prusíkovu, 
Korálkovu, … Zakladatel města nám tady pořád chybí. 
 
Ing. Kříž - dáme podnět kulturní komisi, aby se tím zabývala. 
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Mgr. Zwiefelhofer - chtěl bych poděkovat za opravu silnice, která byla poškozena při 
protipovodňových opatřeních. Chtěl bych poprosit, jestli by bylo možné, aby zápisy 
z usnesení byly trochu míň tajemné, některé zkratky my neodborníci neznáme. Před 
čtvrt rokem tam byl zápis: rada města projednala petici ve věci kácení stromů ve 
Vrchlického sadech a uložila kanceláři starosty města petentům odpovědět ve 
smyslu diskuse. Z toho nebylo patrné, co petenti chtěli. Díval jsem se na zápisy 
z jiných měst, tam to bylo srozumitelnější. 
 
Ing. Chroust - já Vám pošlu odpověď, kterou jsme jim dali, abyste to viděl vcelku. 
 
Mgr. Zwiefelhofer - mně nejde konkrétně o tento bod. 
 
 
13  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise MUDr. Kollros. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Ve 21:20 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 22. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Úkoly z diskuse ZM 27.06.2017 
 
1) JUDr. Štancl - zamyslet se nad cenou pozemků 320 Kč/m2 v průmyslových zónách  
 
2) Mgr. Kučera - Spolek ULICE - předat zastupitelům přehled činnosti 
 
3) JUDr. Štancl - bar Kulička - doplnit zprávu - v jaké výši byly uloženy pokuty a kolik 

z toho se podařilo celní správě vymoci 
 
4) JUDr. Štancl - PASK písmena - jaká částka byla rozpočtována a jaký je skutečný 

náklad na 4 písmena. Podat informaci, kdo zhotovil a kdo za to zodpovídá. Jestli 
by bylo možno mi umožnit nahlédnutí do projektové dokumentace, nebo do 
soutěžní dokumentace a do vyúčtování, které s tím souvisí? 

 
5) JUDr. Štancl - KT a.s. - doplnit zprávu - postavení teplárny na trhu a její 

budoucnost.  
 
6) Mgr. Kučera - pojmenování ulice, prostranství, … po Přemyslu Otakaru II. - dát 

podnět kulturní komisi. 
 
 
 
 


