USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 28.01.2020 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZM,
konaného dne 10.12.2019.

II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 4, 6, 8.
- směna nemovitostí – úkony č. 5, 7.
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5–7 zprávy) – záměry: zastupitelstvo
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2,
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů:
- prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smluvě kupní – úkon č. 3,
- prodej nemovitostí – úkon č. 4.
III.
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města
Klatov, s.r.o., IČ: 26380129, Točník 47, 339 01 Klatovy, dalším peněžitým vkladem
jediného společníka – města Klatovy - ve výši 2.000.000Kč na celkovou výši
3.105.000 Kč.
IV.
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.
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 SK Klatovy 1898, z.s. na dofinancování stavební akce „Modernizace
fotbalového stadionu SK Klatovy 1898 na pozemkových parcelách č. 3792/4 a
č. 2775/28 v k.ú. Klatovy“ ve výši 7.200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.

V.
Zastupitelstvo města:
a) schválilo návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy,
b) uložilo odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny.

VI.
Zastupitelstvo města schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
města podle uvedeného návrhu s účinností od 01.02.2020. 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.
VII.
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2020/2021.
VIII.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených
dětí ve výši 300 000 Kč s odkládací podmínkou získání potřebného financování
k zachování provozu zařízení Klokánek Janovice nad Úhlavou i po 29.02.2020.
IX.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 26.05.2020 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání ZM
konaného dne 28.01.2020.

II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 2 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů:
- výkup nemovitostí – úkon č. 1.
III.
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2019 a uzavřelo jej,
na základě doporučení finanční komise rady města a 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 31.12.2019.
3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok
2019 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 85.391.643,93 Kč na účet 432- Výsledek
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (8.645.058,63 Kč) ve výši
5.522.796,49 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost
a ve zbývající části (3.122.262,14 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých let.

IV.
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.
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 následujících dotací:
a) v rámci Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let
u kulturních a sportovních organizací“ pro 1. pololetí 2020:
• Junák – středisko Královák Klatovy ve výši
81.200 Kč,
• TJ SOKOL Klatovy ve výši
139.664 Kč,
• Atletika Klatovy ve výši
105.560 Kč,
• SK Klatovy 1898 ve výši
69.832 Kč,
• LTK Klatovy ve výši
51.968 Kč,
• TJ Start Luby ve výši
56.840 Kč,

b) České asociaci překážkových sportů, z.s., na pořádání Mistrovství ČR
v překážkovém sportu ve výši 100.000 Kč,
c) Atletice Klatovy z.s. na spolufinancování akce „Atletický stadion Klatovy –
výstavba sociálního zařízení“ ve výši 4.000.000 Kč,
d) Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální
protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2020 ve výši 120.000 Kč,
e) Západočeské univerzitě v Plzni na projekt Univerzity třetího věku v Klatovech
v roce 2020 ve výši 63.000 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
V.
Zastupitelstvo města schválilo záměr a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
překlenovacího úvěru pro město Klatovy.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 30.06.2020 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání ZM
konaného dne 26.05.2020.
II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 9 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2,
- výkup nemovitostí – úkony č. 9, 11,
- prodej a směna nemovitostí, změna kupujícího a směňujícího, revokace UZM úkony č. 3, 4, 5,
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 6, 8, 12.
K úkonu č. 6 - bezúplatný převod nemovitostí – pp.č. 3583/3, 3583/20, 4242/48
o celkové výměře 1 748 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Nové
Město.
K úkonu č. 8 - bezúplatný převod nemovitosti - pp.č. 84/2 o výměře 298 m2 v k.ú.
Kydliny do majetku města od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město.
K úkonu č. 12 - Bezúplatný převod pozemků dle GP – pp. č. 734/29 a 735/3 vše k.ú.
Točník u Klatov o celkové výměře 2 649 m2 z vlastnictví ČR – Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města.
- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 13, 14.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů:
- uzavření dodatku č. 2 k SoBK - prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – úkon
č. 7,
- dar pozemků městu – úkon č. 10 (ve znění revokace).
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 10 - 17 zprávy) – záměry:
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 3, 6, 9,10,11
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 4, 5 (ve znění revokace), 7,
- směna nemovitostí – úkon č. 8,
- výkup nemovitostí – úkon č. 1.
III.
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
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 dotací pro následující subjekty:
a) LTK Klatovy z.s. na stavbu tenisového dvorce s umělým povrchem ve výši
400.000 Kč,

b) SK Volejbal Klatovy, z.s., v rámci Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí
a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ pro 1. pololetí 2020
ve výši 74.704 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
IV.
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
V.
Uzavření koncesní smlouvy „Provozování vodohospodářské infrastruktury města
Klatovy“ – projednání bylo přerušeno, proběhne doplňující pracovní seminář.
VI.
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o nočním klidu.
VII.
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověřilo Bc. Luboše Steinbacha,
,
, řízením Městské policie Klatovy.
VIII.
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské knihovny
Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
IX.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 22.09.2020 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání ZM
konaného dne 30.06.2020.

II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 9 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19,
- výkup nemovitostí - úkony č. 13, 12 (ve znění revokace), 15 (ve znění revokace),
16, 17,
k úkonu č. 13: výkup pozemku pp č. 177/4 v k.ú. Luby o výměře 137 m2 od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, do majetku
města za cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 212,50 Kč/m2, tj. celkem
29.110,00 Kč bez DPH,
k úkonu č. 16: výkup pozemku pp. č. 11/19 v k. ú. Habartice u Obytců o celkové
výměře 180 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, PrahaŽižkov, do majetku města Klatovy,
k úkonu č. 17: výkup pozemků stp.č. 37/1 v k.ú. Kydliny, pp.č. 420/8, 420/9
v k.ú. Křištín, pp.č. 791/2, 792/6 v k.ú. Habartice u Obytců o celkové výměře
709 m2 od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6-Řepy, za celkovou cenu smluvní 38.976,00 Kč bez DPH, do
majetku města Klatovy.
- prodej bytů dle Zásad prodeje - úkon č. 11,
- dar nemovitostí – úkon č. 18 (ve znění revokace),
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 10 – 14 zprávy) - záměry:
zastupitelstvo města rozhodloo schválení záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 6 (ve znění revokace),
- směna nemovitostí – úkony č. 4, 5c, 5d,
- výkup nemovitostí – úkony č. 5a, 5b,
- dar nemovitostí do majetku města – úkon č. 7,
- dar nemovitostí z majetku města – úkon č. 8
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkon č. 3.
III.
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2020.

IV.
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020.
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 dotací pro následující subjekty:
a) SK Klatovy 1898 na úhradu nákladů spojených s účastí A mužstva mužů
v divizi pro soutěžní rok 2020-2021 ve výši 300.000 Kč z Fondu dotací pro
rok 2020,
b) Tělocvičná jednota Sokol Klatovy na částečnou úhradu nákladů na
rekonstrukci plynové kotelny v objektu klatovské sokolovny ve výši
100.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2020,
c) Triatlon klub Klatovy na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
Author Král Šumavy, memoriálu Františka Šraita a na úhradu nákladů
spojených s elektronickou časomírou pro Vánoční běh pod Černou věží ve
výši 150.000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2020,
d) Oblastní charita Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní
ve Václavské ulici v Klatovech za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 ve
výši 128.696 Kč z Fondu dotací pro rok 2020
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
3) Zastupitelstvo města schválilo zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2021
provozní výdaje na opravu místních komunikací a chodníků ve výši 35 mil. Kč a
investice do místních komunikací ve výši 25 mil. Kč.
V.
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo
přijetí úvěru pro město Klatovy s maximálním úvěrovým rámcem ve výši
100.000 tis. Kč.
2) Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/I,
140 92 Praha 4-Michle, IČO 64948242, s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou
součtem referenční sazby 1 M PRIBOR a pevné přirážky (marže) banky ve výši
0,10 % p.a. z jistiny úvěru.

VI.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření koncesní smlouvy „Provozování
vodohospodářské infrastruktury města Klatovy“ dle nabídky vybraného dodavatele,
společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy,
IČ 25232100; k uzavření koncesní smlouvy bylo vydáno souhlasné předchozí
stanovisko dle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s tím, že
závazky vyplývající ze smlouvy nebudou mít negativní vliv na rozpočtové hospodaření
města Klatovy.
VII.
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského ústavu
sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
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VIII.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 16.11.2020 v 16:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města schválilo:
1) aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ dle
nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z listopadu 2020,
2) projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa,
část 1“ z listopadu 2020,
3) realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa,
část 1“ v roce 2021 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 16,9 mil. Kč
vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu SFPI
– Regenerace sídlišť,
4) dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy –
3. etapa, část 1“ 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.
II.
Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení z 30.06.2020 a schválilo prodej
pozemků určených k zástavbě rodinným domem v:
a) k.ú. Drslavice u Tupadel
pp.č. 147/19 o výměře cca 532 m2
,
, p.
,
2
pp.č. 147/20 o výměře cca 531 m
,
, p.
,
pp.č. 147/21 o výměře cca 537 m2
,
, p.
,
pp.č. 147/22 o výměře cca 551 m2
,
, p.
,
2
pp.č. 147/23 o výměře cca 508 m
,
, p.
za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 včetně DPH,
b) k.ú. Klatovy
pp.č. 3224/14 + 3224/23 o výměře 1 199 m2,
pp.č. 3224/17 + 3224/24 o výměře 1 198 m2,
pp.č. 3224/18 + 3224/25 o výměře 985 m2
formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny
smluvní 2.500,00 Kč/m2 včetně DPH, s tím, že žadatel může v aukci koupit pouze
jeden ze jmenovaných pozemků,
c) k.ú. Klatovy
pp.č. 405/1 o výměře 640 m2
formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, s vyvolávací cenou ve výši ceny
smluvní 2.700,00 Kč/m2 včetně DPH.
III.
Zastupitelstvo města navrhlo tyto zástupce města Klatov do dozorčí rady společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, IČ 04510284:
- Ing. Václava Chrousta,
. .
,
,
,
- Bc. Pavla Stroleného,
. .
,
,
,

- Ing. Ivana Barocha,

.

.

,

,

.

IV.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2020 ve výši 738 474 Kč.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 15.12.2020 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání ZM
konaného dne 22.09.2020 a z 13. zasedání ZM konaného dne 16.11.2020.

II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4-6 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 7, 10,
- výkup nemovitostí - úkony č. 4a, 4b,
- směna nemovitostí - úkony č. 3, 5, 6,
- dar nemovitostí do majetku města – úkon č. 8, 11
- dar nemovitostí z majetku města – úkon č. 9.
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7-11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3, 4, 9,
- výkup nemovitostí - úkony č. 5, 6, 7,
- směna nemovitostí - úkon č. 8,
- uznání vlastnického práva k pozemku – úkon č. 10
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkon č. 2.
III.
1) Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava povrchu komunikací, vodovodu
a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši
cca 27.877.709 Kč vč. DPH.
2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Oprava povrchu komunikací,
vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část“ v roce 2021 z rozpočtu města nad
rámec požadované dotace, tj. ve výši cca 21.552.797,00 Kč vč. DPH.
IV.
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města „Podpora
při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města Klatovy a
integrovaných obcí“ do 31.12.2022.

V.
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020.
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
následujících dotací:
a) v rámci programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let
u kulturních a sportovních organizací“ pro II. pololetí 2020:
• Junák – český skaut Klatovy
ve výši
67.124 Kč
• TJ SOKOL Klatovy
ve výši
119.024 Kč
• Atletika Klatovy
ve výši
74.736 Kč
• SK Klatovy 1898
ve výši
65.740 Kč
• SK Volejbal Klatovy
ve výši
57.436 Kč
• LTK Klatovy
ve výši
50.516 Kč
• TJ Start Luby
ve výši
59.512 Kč
b) pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve
Václavské ul., Klatovy, pro období od 01.07.2020 do 30.11.2020 ve výši
120.308 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
VI.
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 2021-2025
b) rozpočet města Klatovy na rok 2021 takto:
• Celkové příjmy rozpočtu
ve výši
495.288 tis. Kč
• Celkové výdaje rozpočtu
ve výši
401.755 tis. Kč
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2021
ve výši
78.198 tis. Kč
• Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2020 ve výši
138.675 tis. Kč
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy č.
2
• 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 2021 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 2021 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
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VII.
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2021 ve výši:
• vodné – 33,54 Kč/m3; stočné – 26,33 Kč/m3; tj. V+S – 59,87 Kč/m3 bez DPH,
• vodné – 36,90 Kč/m3, stočné – 28,97 Kč/m3; tj. V+S – 65,87 Kč/m3 včetně DPH.
VIII.
1) Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Programu regenerace městské památkové
zóny Klatovy na období 2021-2025.
2) Zastupitelstvo města schválilo zařadit do Programu regenerace MPZ pro rok 2021 tyto
akce:
č. 1 objekt čp. 174/I, Plánická ul., Klatovy - oprava omítek soklové části,
č. 2 kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy - instalace ochranného systému proti
holubům,
č. 3 objekt čp. 3,4/I, Plánická ul., Klatovy - oprava omítek včetně nátěru (v 1. NP a
u okap. římsy),
č. 4 objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy - nátěr oken (z nádvoří),
č. 5 objekt muzea čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád (dokončení dvorní
části, štít).
IX.
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 6/2020, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2021/2022.
X.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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