
U S N E S E N Í 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 29.06.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZM 
konaného dne 20.04.2021. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu v Klatovech 
dle předloženého seznamu. 
 
 

III. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 5,  
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 7, 8, 9a), 

K úkonu č. 7: bezúplatný převod části pp.č. 11/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Klatovy 
vč. stavby hradební zdi do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město. 
K úkonu č. 8: bezúplatný převod pp.č. 3935/5 o výměře 59 m2 v k.ú. Klatovy do 
majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
K úkonu 9a): bezúplatný převod pozemků pp.č. 3933/11 a části pp.č. 3933/4 v k.ú. 
Klatovy o celkové výměře cca 656 m2 a pp.č. 872/18, 879/8 a 804/5 o celkové 
výměře 79 m2 v k.ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 
1003/7, Praha1.  

- směna nemovitostí – úkon č. 1, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 4, 6, 9b 

K úkonu č. 9b): výkup části pozemků pp.č. 3933/3 a 3933/5 v k.ú. Klatovy 
o celkové výměře cca 1.380 m2 a pp.č. 879/4 a 804/7 o celkové výměře 426 m2 
v k.ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha1 
za cenu dle znaleckého posudku. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 3a.2), 6, 9,  
- směna nemovitostí – úkony č. 1, 7,  
- dar nemovitostí z majetku města – úkon č. 5, 
- dar nemovitostí do majetku města – úkon č. 4  
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, 3a.1), 3b), 8, 10. 
 
Bod č. 11 byl stažen z programu jednání. 
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IV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 400.000 Kč 
Jihomoravskému kraji na obnovu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství v obcích 
zasažených ničivými bouřemi dne 24.06.2021. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021. 
2) a) 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 z programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních 
a sportovních organizací za 1. pololetí 2021“ následujícím subjektům:  
• Diamond Dance Klatovy  ve výši   71.445 Kč 
• Mgr. M. Zámečníková  ve výš   71.445 Kč 
• Junák – stř. Královák Klatovy ve výši 127.302 Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Točník ve výši   61.053 Kč 
• Judo Klatovy ve výši   66.249 Kč 
• Atletika Klatovy ve výši 158.478 Kč 
• Volejbal Klatovy ve výši 101.322 Kč 
• LTK Klatovy ve výši   90.930 Kč 
• SK Klatovy 1898 ve výši 105.219 Kč 
• TJ SOKOL Klatovy ve výši 219.633 Kč 
• BK Klatovy ve výši   76.641 Kč 
• Millenium gym o.s.  ve výši   71.445 Kč 

 
b) SK Klatovy 1898, z.s,. ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s účastí A mužstva 

mužů v divizi pro soutěžní ročník 2021-2022, 
 
c) České basketbalové federaci na pokrytí částečných nákladů turnaje FIBA U18 

Women´s European Challenger v Klatovech ve výši 150.000 Kč  
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejících vodovodů s městem Švihov. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
• založení Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy, Hálkova 

132, PSČ 339 01, 
• stanovy Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy, Hálkova 

132, PSČ 339 01. 
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VIII. 
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
rozhodlo o zrušení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce Kydliny, ev. č. 322 199 a 
Otín, ev. č. 322 251.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo doplnění jednacího řádu ZM o přenos jednání ZM on-line 
na internet. 

X. 
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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