
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 



U S N E S E N Í 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 23.04.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání ZM, 
konaného dne 19.02.2019. 
 
 

II.  

Zastupitelstvo města: 
1) v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zřídilo osadní výbor ve Věckovicích, 
2) 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, 

3) v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zvolilo předsedy osadních výborů: 
Sobětice - Jiří Vondráček, Kydliny - Miroslav Babůrek ml., Vícenice - Jaromír 
Kudláček, Tajanov - Miloslav Schejbal, Tupadly - Miroslav Bohatý, Drslavice - 
Václav Kinský, Věckovice - Ing. Magdalena Tůmová, Habartice - František Habarta, 
Otín - Václav Veselák. 

 
 

III. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4-6  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitosti – úkon č. 1, 2, 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města: úkon č. 5,  

K úkonu č. 5: zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 
KN 133/11 v k. ú. Luby, obec Klatovy, okres Klatovy, z vlastnictví České 
republiky a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 
města Klatovy podle §7 odst. 2 zákona č. 503/2010 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 3, 4, 
- prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě – úkon č. 6 

K úkonu č. 6: zastupitelstvo města schválilo text dodatku č. 2 ke smlouvě            
o budoucí smlouvě kupní, uzavřené mezi městem Klatovy a společností 
Accolade CZ XXII. s.r.o., člen koncernu.  

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7-14 zprávy) – záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 

- prodej nemovitostí – úkony č. 1 (s výhradou zpětné koupě), 3, 5, 6, 7,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 2, 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 8, 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 9, 
- směna nemovitostí – úkon č. 10  
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
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Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 4, 11, 12, 13, 14. 
 
 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo: 
1) investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na vybudování 

telekomunikační sítě v obecních pozemcích v letech 2019 až 2024, 
2) vzájemnou součinnost při projektování akce T-Mobile Czech Republic a.s. tak, aby 

byla maximálně využita metropolitní síť města a řešeno připojení zbývajících 
objektů města na optickou síť. 

 
 

V. 

Zastupitelstvo města schválilo:  
1) aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ dle 

nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z dubna 2019, 
2) Projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ 

z dubna 2019, 
3) realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“ 

v roce 2020 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 15,62 mil. Kč vč. 
DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu SFRB – 
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, 

4) dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 
2. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných. 

 
 

VI. 

1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2018 a uzavřelo jej, 
na základě doporučení finanční komise rady města, finančního výboru 
zastupitelstva města, rady města a s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
města, a to bez výhrad. 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku 
města Klatovy sestavenou k 31.12.2018. 

3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 
2018 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 70.628.276,79 Kč na účet 432 - 
Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské 
(ve výši 14.560.398,44 Kč) ve výši 6.589.028,06 Kč na účet 419/82 – Fond oprav 
hospodářská činnost a ve zbývající části (7.971.370,38 Kč) na účet 432 – 
Výsledek hospodaření minulých let.  
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VII. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019.  
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:      

a) dotace České basketbalové federaci na pořádání Mistrovství Evropy v basketbalu 
dívek v kategorii U20 v Klatovech ve výši 750.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2019 

b) dotace Folklórnímu spolku Šumava Klatovy na pořádání XXVI. Mezinárodního 
folklórního festivalu Klatovy ve výši 150.000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2019 

c) dotací na pravidelné aktivity dětí a mládeže za I. pololetí 2019 přesahujícím 
v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2019 

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a 
kanalizace Dehtín“. 
 
 

IX. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Územní studie veřejného prostranství města 
- ÚS.1 Klatovy – Hradební okruh  
- ÚS.3 Klatovy – Plánické předměstí 
- ÚS.6 sever Klatovy – lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova 
- ÚS.6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/ Za Kasárny, Za Tratí 
- ÚS.24 Klatovy – údolí Drnového potoka 
pro účely vložení do evidence územně plánovací činnosti pro rozhodování v území 
OVÚP MěÚ Klatovy.  
 
 

X. 

Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 1 ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy. 
Uložilo odboru výstavby a územního plánování vložit data do evidence územně 
plánovací činnosti (registrační list) a zabezpečit předání vydané změny č. 1 
Územního plánu Klatovy odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského 
kraje. 
 
 

XI. 

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 4. kolo 
v celkové výši 100 000 Kč. 
 
 

XII. 

Zastupitelstvo města navrhlo tyto zástupce města Klatov do dozorčí rady společnosti 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy, IČ 
26378108: 
Ing. Václava Chrousta, . , ,  Klatovy, a 
Ing. Jaroslava Nejdla, . , . ,  
Klatovy.  
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XIII. 

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na 
projekt Univerzity třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2018/2019 ve výši 
63.000 Kč. 
 
 

XIV. 

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 Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2019 ve výši 120.000 Kč 
z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a současně schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o jejím poskytnutí. 
 
 

XV. 

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení plynoucího z dlužného 
nájemného bytu č. , , Klatovy, paní  ve výši 
190.367 Kč. Podmínkou je zaplacení poloviny z celkové výše dlužného poplatku, tj. 
190.367 Kč. 
 
 

XVI. 

1) Zastupitelstvo města zrušilo ke dni 01.10.2019 Zásady prodeje bytového fondu ve 
vlastnictví města. 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo nabídnout prodej bytů v domě 132/V, Hálkova ul., 
Klatovy, současným nájemcům za podmínek dle Zásad platných do 30.09.2019, 
pokud bude žádost o prodej podána nejpozději do 31. 12. 2020. 

 
 

XVII. 

1) Zastupitelstvo města schválilo Kontrolnímu výboru body 3 a 4 plánu kontrolní 
činnosti pro rok 2019 a uložilo předložit konkretizaci bodů 1 a 2 na další zasedání 
zastupitelstva města. 

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí jednací řád a zápisy z jednání Kontrolního 
výboru ze dne 21.01.2019 a 05.03.2019. 

 
 

XVIII. 

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



U S N E S E N Í 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 25.06.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 4. zasedání ZM, 
konaného dne 23.04.2019. 
 
 

II.  
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 4, 5, 6, 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města: úkony č. 7, 11, 

k úkonu č. 11 - bezúplatný převod pozemku pp.č. 792/12 v k.ú. Habartice            
u Obytců o výměře 153 m2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti 
hospodařit Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Klatovy podle § 7 
odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 8, 
- směna nemovitostí – úkon č. 9, 
- výkup nemovitostí – úkony č. 2, 10, 
- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 11 zprávy) – záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 3, 6, 7, 8, 9 (ve znění revokace), 10, 11  
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 – úkony č. 1, 2, 5, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 12, 
- prodej nemovitostí – úkon č. 4 byl stažen z programu jednání. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019.  
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:  
a) dotace BK Klatovy na pořádání Easter Cupu a Mistrovství ČR veteránů 2019 

ve výši 250.000 Kč, 
b) dotace SK Klatovy 1898, z.s. pro mužstvo mužů A na nadregionální soutěž divize 

2019–2020 ve výši 300.000 Kč, 
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c) dotace Tělocvičné jednotě Sokol Klatovy na rekonstrukci centrální plynové 
kotelny v objektu sokolovny v Klatovech ve výši 400.000 Kč, 

d) dotace Oblastní charitě Klatovy na rekonstrukci protipožární ochrany 
Domova pokojného stáří ve Václavské ul. ve výši 150.000 Kč 

z Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 5. kolo   
v celkové výši 90 000 Kč. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo Kontrolnímu výboru body 1 a 2 plánu kontrolní 

činnosti pro rok 2019. 
2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru ze dne 

09.04.2019 a 11.06.2019. 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 23.09.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání ZM, 
konaného dne 25.06.2019. 
 
 

II.  
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4–7 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 9, 

k úkonu č. 9: výkup pozemku pp.č. 883/3 v k.ú. Dehtín o výměře 322 m2 od 
Správy železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, za kupní 
cenu smluvní 163.000,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

- dar stavby do majetku města – úkon č. 10, 
- prodej nemovitostí – úkon č. 3 byl stažen z programu jednání, 
- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 

K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 8–11 zprávy) – záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 

- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 4, 6, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 2 a), 
- směna nemovitostí – úkon č. 2 b), 
- prodej nemovitostí – úkon č. 3 byl stažen z programu jednání 
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 – úkon č. 5. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019.  
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 Oblastní charitě Klatovy na provoz domova pokojného stáří v Klatovech 
za období od 01.01.2019 do 30.06.2019 ve výši 77.362 Kč z Fondu dotací pro rok 
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2019. 
 
 
  



2 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo zařazení žádostí do změny územního plánu města 

Klatov č. 2, uvedených pod čísly 2, 3, 4, 6, 9 částečně, 10, 15 částečně, 16, 17, 
19, 20, 21 částečně, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 částečně, jen přístřešek, 31, 32, 33. 

2) Zastupitelstvo města zamítlo zařazení žádostí do změny územního plánu města 
Klatov č. 2, uvedených pod čísly 1, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 26. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení -                    
6. kolo v celkové výši 175 000 Kč. 
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí závěry z Fóra Zdravého města Klatovy 

s občany a následné ankety. 
2) Zastupitelstvo města schválilo administrativní upřesnění názvu funkce politického 

zástupce města místostarosty Ing. Martina Kříže pro projekt Zdravé město a MA21 
Klatovy. 

 
 

VIII. 
1) Zastupitelstvo města neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu ve 

vlastnictví města a rozhodlo neprodávat bytovou jednotku č. ,  
, , paní  za cenu dle Zásad. 

2) Zastupitelstvo města neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu ve 
vlastnictví města a rozhodlo neprodávat uvolněný byt o velikosti 1+1 panu  

, bytem , , za cenu dle Zásad i po skončení jejich 
platnosti. 

 
 

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



U S N E S E N Í 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 22.10.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání ZM, 
konaného dne 23.09.2019. 
 
 

II.  
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 4, 5,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 2, 
- směna nemovitostí – úkon č. 3. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části A: 
- výkup nemovitostí – úkon č. 6. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5 zprávy) – záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- směny nemovitostí – úkony č. 1a), 1b), 1c)   
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 2/2019         
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020. 
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 3/2019     
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Klatov s účinností od 01.01.2020. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu „Minihřiště UMT – TJ Start 
Luby“, žadatele o dotaci TJ Start Luby, z.s. v rámci Výzvy V5 Sport, investice 2020 
pro SK a TJ z podprogramu MŠMT „133D 531 Podpora materiálně technické 
základny sportu – ÚSC, SK a TJ“ z rozpočtu města do výše 1.400.000,00 Kč vč. 
DPH. 
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VI. 
Zastupitelstvo města schválilo dotace z programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a 
mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ takto: 

• Junák - stř. Královák KT 67.067 Kč 
• Atletika Klatovy 114.972 Kč 
• SK Volejbal Klatovy 70.752 Kč 
• TJ SOKOL KLATOVY 120.131 Kč 
• TJ Start Luby 57.486 Kč 
• SK Klatovy 1898 69.278 Kč 

Výše příspěvku činí 737 Kč/1 člen. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo návrh změn Zásad pro poskytování dotací v oblasti 
kultury a sportu s účinností od 01.01.2020. 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 10.12.2019 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání ZM 
konaného dne 22.10.2019. 
 
 

II.  
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3–5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 
- prodej bytů dle Zásad – úkony č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
- prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní – úkon č. 13, 
- prodej nemovitostí výběrovým řízením – úkon č. 14. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6–12 zprávy) – záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 4, 5, 6, 8, 11 se zřízením věcného břemene,  
- směna nemovitostí – úkony č. 9,10,12 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
   
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 3,7, 13. 
 
Majetkoprávní úkony č. 1 a 2 (část B) byly staženy z programu jednání. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, 
prvního nájemce Průmyslového parku Klatovy, kterým bude společnost International 
Automotive Components Group s.r.o.  
 
Zastupitelstvo města neschválilo společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, 
změnu podmínky v uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků 
v průmyslové zóně Pod Borem, týkající se doložení uzavřené nájemní smlouvy na 
doložení písemné dohody o hlavních komerčních podmínkách nájmu nebytových 
prostor (Heads of Terms). 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci projektu „Regenerace panelového 

sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Zastupitelstvo města schválilo Projektový záměr „Regenerace PS Pod Hůrkou, 
Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“. 
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3) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace PS Pod Hůrkou, 
Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ v roce 2020 s celkovými předpokládanými 
náklady ve výši 30,107 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude 
poskytnuta dotace z programu SFRB – Regenerace veřejných prostranství na 
sídlištích. 

4) Zastupitelstvo města schválilo dofinancování projektu „Regenerace PS Pod 
Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % 
uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 3 
MPSV do Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016–2020 na akci „Centrum MUDr. Aloise Maška“ a schválilo 
financování akce z rozpočtu města v letech 2020-2021 za předpokladu poskytnutí 
dotace ve výši 50 % uznatelných nákladů z programu MPSV ČR. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o účasti na programu 129 360“ v rámci 
programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ na akci s názvem 
„Protipovodňová opatření Klatovy – Luby“. 
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019. 
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 Oblastní charitě Klatovy: 
• na provoz Domova pokojného stáří v Klatovech za období od 01.07.2019 do 

30.11.2019 ve výši 65.910 Kč, 
• na dofinancování Charitní pečovatelské služby ve výši 100.000 Kč 
z Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí.  

 
 

VIII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2020-

2024,  
b) rozpočet města Klatovy na rok 2020 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši 520.668 tis. Kč, 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši 373.820 tis. Kč, 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2020 ve výši   131.533 tis. Kč, 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2019 ve výši 199.408 tis. Kč, 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle 

Přílohy č. 2, 
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• 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 2020 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 2020, resp. Zlatého fondu pro rok 
2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným 
subjektům: 
• Tělovýchovná jednota Start Luby  ve výši    200.000 Kč, 
• Stálá divadelní scéna Klatovy          ve výši    700.000 Kč, 
• Hockey club Klatovy                ve výši  2.250.000 Kč, 
• Senior HC Klatovy, s.r.o. ve výši        350.000 Kč, 
• SK Klatovy 1898, z.s. ve výši        300.000 Kč, 
• Basketbalový klub Klatovy ve výši    320.000 Kč, 

 
3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 850.000 Kč Pošumavskému auto moto klubu v AČR ze 
Zlatého fondu pro rok 2020 a ve stejné výši i pro rok 2021 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2020 ve výši bez 
DPH: vodné 31,75 Kč/m3; stočné 26,88 Kč/m3; tj. V+S 58,63 Kč/m3. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místních 
poplatcích, s účinností od 01.01.2020. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města podle uvedeného návrhu s účinností od 01.01.2020. V případě 
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých 
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.   

 
 

XII. 
Zastupitelstvo města souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/200 Sb., 
o obcích, v platném znění, rozhodlo pojmenovat novou ulici mezi průmyslovou zónou 
a Štěpánovicemi „Karla Holého“. 
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XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městské knihovny 
Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.   
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu v předloženém znění.   

 
 

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

na novou výši 2.166.210 Kč, 
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.100.000 Kč, 
1c) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 

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

1.100.000 Kč a 
- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč 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 přiloženého návrhu. 

 
 

XVI. 
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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