
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 
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