
U S N E S E N Í 
 

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