
U S N E S E N Í 
 

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