
U S N E S E N Í 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 09.02.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZM 
konaného dne 15.12.2020. 
 
 

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, 3, 8, 
- výkup nemovitostí – úkony č. 4, 5, 6, 11, 
- směna nemovitostí – úkony č. 7, 10,  
- uznání vlastnického práva k pozemku – úkon č. 9, 
- prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace – úkon č. 12. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkon č. 1,  
- prodej bytů v domě čp. 132/V dle Zásad prodeje bytového fondu – úkon č. 2 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021. 
 
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 Oblastní charitě Klatovy na dofinancování Charitní pečovatelské služby pro 
rok 2021 ve výši 180.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
3) 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 ve výši 25.944 Kč pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného 
stáří Naší Paní ve Václavské ul., Klatovy, pro období od 01.12.2020 do 31.12.2020 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 2 ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy. A 
uložilo odboru výstavby a územního plánování vložit data do evidence územně plánovací 
činnosti (registrační list) a zabezpečit předání vydané změny č. 2 územního plánu 
Klatovy odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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V. 
Zastupitelstvo města schválilo žadateli TJ START Luby, z.s., spolufinancování projektu 
MINIHŘIŠTĚ UMT – TJ START LUBY z programu „Národní sportovní agentura – 
Regionální infrastruktura do 10 mil. Kč“ ve výši 1.700.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města 
za předpokladu, že žadatel obdrží dotaci. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města neschválilo návrh na zakoupení hlasovacího a konferenčního 
systému MINISTR 3. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se systémem luucy – 3D vizualizace územního 
plánování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Martin Kříž 
 starosta místostarosta 
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