
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 


