
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 
 
 
 
 
 


	K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 zprávy): zastupitelstvo města rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů:

