
U S N E S E N Í 
 

z 31. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 11.09.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání ZM, 
konaného dne 03.07.2018. 
 
 

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: 
- prodeje bytů dle Zásad prodeje bytů z majetku města - úkon č. 10,  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 1, 12 (ve znění revokace), 13, 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2, 4, 5, 
- směny nemovitostí - úkony č. 3, 6, 7, 8, 9. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 7 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,   
- výkup nemovitostí - úkon č. 3 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí za smluvní cenu - úkon č. 2. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.  
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 
dotací přesahujících v jednotlivém případě 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2018. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města: 
1a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

na novou výši 2.065.600,-Kč, 
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.050.000,- Kč, 
1c) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

byly upsány takto:  
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- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 
1.050.000,- Kč, 

- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, 
obec Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši 
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše 
vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

1d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 
dle předloženého návrhu. 

 
 

VI. 
1) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Fotbalové hřiště - změna 

povrchu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ 
žadateli SK Klatovy 1898, z.s., max. do výše 7.000.000 Kč vč. DPH z rozpočtu 
města. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Minihřiště UMT - TJ Start 
Luby z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ žadateli 
TJ Start Luby, z.s., max. do výše 900.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství panu Jiřímu Suchému, nar. 
1.10.1931, bytem Praha 6. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo pojmenování veřejného prostranství zvaného 
„Rybníčky“ ohraničeného ulicemi Plzeňská, Dobrovského, Rybníčky a Maxima 
Gorkého (pp.č. 185/1 v k.ú. Klatovy) na „náměstí Přemysla Otakara II.“. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole MěKS Klatovy v roce 2018 
předloženou kontrolním výborem. 
 
 

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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