
 

U S N E S E N Í 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 20.04.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZM 
konaného dne 09.02.2021. 
 
 

II. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,  
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 6, 7, 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu – úkony č. 2, 3, 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 4, 
- prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace dle SoBK – úkon č. 5. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 9 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 3, 6, 
- směna nemovitostí – úkon č. 2 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 4, 5. 
 
 

III. 

Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, závěrečný účet města za rok 2020 a uzavřelo jej, na základě doporučení 
finanční komise rady města, finančního výboru zastupitelstva města a rady města, 
s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
 
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 31.12.2020. 
 
Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 41.333.110,30 Kč na účet 432 - Výsledek 
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (2.333.306,25 Kč) ve výši 
229.034,13 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost 
a ve zbývající části (2.104.272,12 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 
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IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021. 
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 
následujících dotací: 
a) Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 

protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2021 ve výši 130.000 Kč 
z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ pro rok 2021, 

b) Folklórnímu spolku Šumava Klatovy na XXVII. Mezinárodní folklórní festival 2021 
ve výši 150.000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2021, 

c) Západočeské univerzitě v Plzni na projekt „Univerzita třetího věku ZČU 
v Klatovech 2021“ ve výši 63.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021, 

d) České asociaci překážkových sportů na Mistrovství ČR v překážkovém sportu ve 
výši 120.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

V. 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí a rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ pro 
rok 2021 takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken, 
b) 100 tis. Kč na akci objekt muzea čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád dvorní 

části a štítu. 
 
 

VI. 

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu. 
 
 

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení z programu jednání - doplnění jednacího řádu 
ZM o přenos jednání ZM on-line na internet.  
 
 

VIII. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
 


