
U S N E S E N Í 
 

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. 
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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. 
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• 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 Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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