
U S N E S E N Í 
 

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, 
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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. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 


