
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. 
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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 


