
U S N E S E N Í 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 19.02.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 

 
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání ZM, 
konaného dne 11.12.2018. 
 

II.  

1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona                     
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, určilo složení osadních 
výborů ve vyjmenovaných částech města dle předloženého seznamu.  

2) Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo následující předsedy 
osadních výborů městských částí: Luby – Ivan Havlovic, Štěpánovice – Josef 
Bouřil ml., Střeziměř/Křištín – Josef Holeček, Točník – Petr Brabec st., Dehtín – 
Vladimír Kučera, Pihovice – Kateřina Kobzová. 

 
III. 

K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4-8  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitosti – úkon č. 1 (ve znění revokace), 
- výkup nemovitostí – úkony č. 2 (ve znění revokace), 3, 6, 7a 

K úkonu č. 7a: výkup pozemku pp č. 792/3 o výměře 1 085 m2 v k.ú. Habartice u 
Obytců do majetku města od Českých Radiokomunikací a.s., 
Skokanská 2117/1, p. Praha 6, za cenu smluvní 54.250,00 Kč + 
DPH 

- dar stavby do majetku města – úkon č. 7b), 
K úkonu č. 7b: dar stavby lesní cesty neevidované v katastru nemovitostí 

z Habartic k vysílači Barák do majetku města od Českých 
Radiokomunikací a. s., Skokanská 2117/1, p. Praha 6.   

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města: úkony č. 4, 5, 8, 9 
K úkonu č. 5: bezúplatný převod pozemků pp.č. 177/4 a 177/5 v k.ú. Luby              

o celkové výměře 191 m2 od Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, do majetku města.  

K úkonu č. 8: bezúplatný převod pozemku pp.č. 2593 v k.ú. Klatovy od 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – 
Žižkov, do majetku města.  

- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 10, 11, 12. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 9-11 zprávy) – záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkon č. 1a, 1b, 3 včetně kupní smlouvy,   
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení záměru v části B z programu jednání: 
- úkon č. 4 - prodej nemovitostí s výhradou zpětné koupě. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí – úkon č. 2. 
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IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR – 
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy 
– etapa 7. – Podhůrecká ulice“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 
32.120.660,00 Kč vč. DPH. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Regenerace PS Pod 
Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ v roce 2020 z rozpočtu města nad 
rámec požadované dotace, tj. ve výši cca 20.808.975,00 Kč vč. DPH. 

 
V. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019. 
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 dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní 
Charitu Klatovy za období II. pololetí 2018 v celkové výši 148.496 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejících kanalizací s obcí Mochtín v předloženém znění.   
 

VII. 

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2019/2020. 
 

VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského ústavu 
sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.   
 

IX. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení z programu jednání prominutí poplatku 
z prodlení plynoucího z dlužného nájemného bytu č. 6, , Klatovy, paní 

 ve výši 190.367 Kč.  
 

X. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 


