
U S N E S E N Í 
 

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, Praha-
Žižkov, 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.  
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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 Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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