
U S N E S E N Í 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 11.12.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

II. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 32. zasedání ZM, 
konaného dne 02.10.2018. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města zvolilo členy kontrolního a finančního výboru: 
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Votípka Petr  
členové: Mašek Martin, Ing. Gabriel Jiří, Ing. Vondrová Markéta, JUDr. Štancl Jiří,      

Ing. Zavřel Jiří, Mgr. Šlajsová Věra, Ing. Frydrych Petr, Fiala Petr, Buriánek 
Aleš, Ing. Pohanka Jiří. 

 
Finanční výbor: předseda: Strolený Pavel 
členové: Ing. Kubát Jiří, Ing. Rubáš Josef, Ing. Kopáček Stanislav, Ing. Šlehofer 

Stanislav, Ing. Honzík Pavel, Janda Josef, DiS., RNDr. Haviar Stanislav, 
Ph.D., Mgr. Jakubčík Igor, Rehák Jaroslav, Korec Zdeněk. 

 
Zastupitelstvo města jmenovalo místostarostu Ing. Václava Chrousta určeným 
členem zastupitelstva ve věci pořízení územního plánu. 
 
 

IV. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 8  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- dar nemovitostí – úkon č. 2 a) (ve znění revokace), 
- dar staveb do majetku města – úkon č. 2b) (ve znění revokace), 
- prodloužení platností smluv o budoucích smlouvách kupních – úkony č. 3, 4, 5,  
- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 6, 7, 8, 9. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části A: 
- prodej nemovitosti – úkon č.1 (ve znění revokace). 
 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatov a integrovaných obcí“ do 31.12.2020. 
 
 

VI. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018.  
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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. 

3) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřilo 
radu města prováděním rozpočtových opatření týkajících se změn v rámci 
schválených závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na výši rozpočtu, na 
konci roku týkajících se přijetí a použití účelových dotací. 

 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatov na roky 2019–2023 
b) rozpočet města Klatov na rok 2019 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši    476.896 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši    326.765 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2019 ve výši      134.836 tis. Kč 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2018 ve výši  140.907 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle 

Přílohy č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5 
• Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2019 dle Přílohy č. 7.  

 
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 mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 
50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům: 

• Stálá divadelní scéna Klatovy          ve výši    700.000 Kč 
• SK Klatovy 1898, z. s. ve výši    300.000 Kč 
• Tělovýchovná jednota Start Luby  ve výši    200.000 Kč 
• Hockey club Klatovy                ve výši 2.250.000 Kč 
• Senior HC Klatovy, s. r. o. ve výši    350.000 Kč 
• Basketbalový klub Klatovy ve výši    320.000 Kč 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2019 takto: 
a) vodné 31,53 Kč/m3 bez DPH 36,26 Kč/m3 včetně DPH 
b) stočné 25,77 Kč/m3 bez DPH 29,64 Kč/m3 včetně DPH. 
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X. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 738 474 Kč a ve stejné 
výši pro rok 2019. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2019 tyto akce: 
č. 1 - objekt čp. 148/I, Denisova ul., Klatovy - oprava vnějších a vnitřních omítek 

včetně nátěru l. etapa (po římsu)  
č. 2 - městské opevnění - okrouhlíce u letního kina, bašta v Hostašových sadech, 

okrouhlíce ve Vrchlického sadech, Klatovy - nátěr střešních plášťů 
č. 3 - objekt čp. 119/I, Pražská ul., Klatovy - oprava fasád. 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města schválilo Plán rozvoje sportu města Klatov. 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 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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