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Z Á P I S č. 32
ze zasedání Zastupitelstva m sta Klatov, konaného
dne 02.10.2018 v 17:00 hodin v ob adní síni radnice
v Klatovech

P ítomno: 20 členů ZM
Omluveni: JUDr. Štancl, Mgr. Zwiefelhofer, MUDr.
MUDr. Kollros, pí Hulešová, Mgr. Pleticha

Jelínek,

Ing.

Baroch,

P ítomno občanů: 28

Program:
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov
1) Kontrola plnění usnesení
2) Návrhy na majetkoprávní úkony
3) Rozpočtové opat ení č. 6/2018
4) Vodovod a kanalizace Dehtín - návrh na p ijetí dotace z OPŽP a realizaci akce
5) Výsledek výběrového ízení o poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na
území města Klatov - 3. kolo
6) Zprávy vedení města
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr

ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání ídil starosta města
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne
26.09.2018 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech
jednání, neboť p i zahájení jednání je p ítomno 20 členů zastupitelstva města.
Pan starosta vyzval ově ovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjád ili:
MUDr. Janek i Mgr. Karnet zápis podepsali a souhlasí.
Novými ově ovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Chroust a Ing. Kalivoda.
Hlasování MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 20 členů ZM - MUDr. Chroust byl
zvolen ov ovatelem zápisu.
Hlasování - Ing. Kalivoda: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování Ing. Kalivoda byl zvolen ov ovatelem zápisu.
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Dio, p. Pošefka, p. Rehák.
Hlasování - Ing. Dio: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování Ing. Dio byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování - p. Pošefka: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování p. Pošefka byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování - p. Rehák: pro se vyslovilo 20členů ZM - p. Rehák byl zvolen členem
návrhové komise.
Pan starosta seznámil p ítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i ve ejnosti po
ukončení diskuse zastupitelů.
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - zp sob jednání byl schválen.
Pan starosta seznámil p ítomné s programem jednání. Dal o programu hlasovat.
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - program jednání byl schválen.
1. KONTROLA PLN NÍ USNESENÍ
S kontrolou plnění usnesení z 31. zasedání ZM, konaného dne 11.09.2018, seznámil
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - zastupitelstvo m sta bere na v domí
kontrolu pln ní usnesení z 31. zasedání ZM.
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2. NÁVRHY NA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
Část A)
Majetkoprávní úkony č. 1 a 2, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města
11.09.2018, jsou zve ejněny ve dnech 13.09.2018 až 02.10.2018 a nebyly k nim
dosud doručeny námitky.
1) Prodej části obecní pp.č. 3934/3 o výmě e cca 150 m2 v k.ú. Klatovy vlastníku
sousedních nemovitostí
, Denisova
, Klatovy, za cenu
smluvní 280,00 Kč/m2, tj. celkem cca 42.000,00 Kč.
2) Výkup pp.č. 518/2 o výmě e 579 m2 v k.ú. Kydliny do majetku města od
.
, Mochtín a
.
, Mochtín za cenu obvyklou 8.685,00 Kč.
Hlasování - část A: pro se vyslovilo 20 členů ZM - úkony v části A byly schváleny.
3. ROZPOČTOVÉ OPAT ENÍ č. 6/2018
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2017 schválilo rozpočet města pro
rok 2018. Jeho výsledkem je provozní p ebytek ve výši 105.792 tis. Kč.
Se započtením zůstatku finančních prost edků města ke konci roku 2017 ve výši
289.159 tis. Kč se pro rok 2018 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši
394.951 tis. Kč, která může být použita na financování jednotlivých akcí města v roce
2018.
P edchozí rozpočtová opat ení (č. 1/2018 - 5/2018) čerpala rozpočtovou rezervu
města v celkové výši 279.607 tis. Kč. Nyní je tak k dispozici zůstatek rozpočtové
rezervy ve výši 115.343 tis. Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové
opat ení č. 6/2018 následujícím způsobem:
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018
115.343 tis. Kč
Zvýšení rozpočtové rezervy města v rámci RO č. 6/2018
4.456 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018
119.799 tis. Kč
P edložený návrh rozpočtového opat ení č. 6/2018 projednaly na společném jednání
dne 01.10.2018 finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města a
následně dne 02.10.2018 rada města a doporučují jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Čís.

P íjmy
tis. Kč

Text
Z statek rozpočtové rezervy m sta

1a

1b

2

Výdaje
tis. Kč

115 343

P ijetí dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního
hospodá e v p ípadech, kdy jeho činnost hradí stát, za období II. čtvrtletí
2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prost edí
Čerpání dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného
lesního hospodá e v p ípadech, kdy jeho činnost hradí stát, za období
II. čtvrtletí 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního
prost edí
P ijetí ex-post dotace z OPŽP na akci „Vrchlického sady - obnova
historického parku", zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 3 - Odbor rozvoje
města, zvýšení rozpočtové rezervy města
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-334

334

433

3

4

5a

5b
6

7

8

9

10

11

P ijetí ex-post dotace z OPŽP na akci „Dovybavení systému odděleného
sběru odpadů pro město Klatovy", zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 13 Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové
rezervy města
P ijetí ex-post dotace z OPŽP na akci „Obnova aleje K ížová cesta,
město Klatovy", zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 5 - Odbor životního
prost edí, zvýšení rozpočtové rezervy města
Zvýšení rozpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu (schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč), zvýšení
rozpočtu p íjmů kap. 5 - Odbor životního prost edí, zvýšení rozpočtové
rezervy města
Zvýšení poplatků za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (schválený
rozpočet pro rok 2018 ve výši 30 tis. Kč), zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 5
- Odbor životního prost edí, zvýšení rozpočtové rezervy města
Za azení akce „Osazení 4 ks ve ejného osvětlení v obci Točník" do
rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její
p evod do výdajů kap. 6 - Hospodá ský odbor
Odměna od společnosti Elektrowin městu Klatovy za nejvyšší výtěžnost
zpětně odebraných spot ebičů za období od 01.08.2017 do 31.07.2018
v kategorii obcí nad 10.000 obyvatel, zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 13 Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové
rezervy města
Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje pro Městský ústav
sociálních služeb Klatovy na podporu sociálních služeb, zvýšení p íjmů a
výdajů kap. 14 - ízené organizace města, MěÚSS
Dotace v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" pro Městský ústav
sociálních služeb v celkové výši 3.500 tis. Kč, rozpočtování
10. (poslední) splátky ve výši jedné desetiny dotace, zvýšení rozpočtu
p íjmů a výdajů kap. 14 - ízené organizace, MěÚSS
Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. íjna 2018, zvýšení rozpočtu
p íjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnit ních věcí
P ijetí dotace z OPŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu
COH Klatovy - stavební úpravy objektu čp. 782/III", zvýšení rozpočtu
p íjmů Fondu nakládání s odpady, kap. 13 - Peněžní fondy města,
zvýšení rozpočtové rezervy města

Celkem
Zvýšení rozpočtové rezervy m sta
Z statek rozpočtové rezervy m sta po všech RO

2 892

163

50

45

300

36

1 452

1 452

350

350

1 275

1 275

1 136
7 833
4 456
119 799

3 377

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat ení č. 6/2018.
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal rozpočtové opat ení č. 6/2018 na svém
jednání dne 01.10.2018 a doporučuje ZM ke schválení.
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
4. VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN - NÁVRH NA P IJETÍ DOTACE Z OPŽP A
REALIZACI AKCE
RM rozhodla 09.01.2018 o podání žádostí dotaci do OPŽP v rámci 71. výzvy
(kanalizace) a 73. výzvy (vodovod), žádost byla 18.01.2018 podána. V srpnu 2018
byly obě žádosti ídícím orgánem OPŽP schváleny ke spolufinancování v souladu
se žádostí a oznámení o schválení bylo zve ejněno na webu poskytovatele, aktuálně
máme vydány právní akty Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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RM vzala 04.09.2018 vzala na vědomí informaci o schválení dotace formou
zve ejnění na webu a schválila uzav ení smlouvy o poskytnutí p íspěvku na výstavbu
vodovodního p ivaděče Štěpánovice - Dehtín s městem Švihov ve výši 842,8 tis. Kč
(1/2 podílu města k dotaci na výstavbu vodovodního p ivaděče). Město Švihov
získalo rovněž dotaci na vybudování vodovodního p ivaděče z Dehtína do Švihova,
jehož bude investorem.
Podmínky dotace
Vodovod: 85 % ze způsobilých výdajů (p ímých realizačních výdajů)
Kanalizace: max. 90.000 Kč/obyvatele
Projekt p edpokládá p ipojení 49 obyvatel na kanalizaci a 51 na vodovod.
Termín realizace: 06/2019 - 12/2020, p ičemž do 12/2019 by byly vybudovány
p ivaděče, v r. 2020 rozvody a dokončení.
Popis projektu kanalizace
Projekt eší odkanalizování Dehtína, který bude p ipojen na kanalizační systém
města Klatovy s centrálním čištěním splaškových vod na ČOV Klatovy. Gravitační
splaškovou kanalizací budou splaškové vody v Dehtíně odváděny na čerpací stanici
odpadních vod, kde budou p ečerpávány do stávající gravitační kanalizace
ve Štěpánovicích a odtud odvedeny stávajícím gravitačním systémem na ČOV
v Klatovech.
Financování akce kanalizace
Celkové p edpokládané výdaje projektu
14.171.346,40 Kč (vč. DPH)
z toho nezpůsobilé výdaje
9.471.982,20 Kč
(DPH ve výši 2.459.490,07 Kč + výdaje nad limit)
z toho způsobilé výdaje
4.699.364,20 Kč (limit + vedl. výdaje)
Požadavek dotace (63,75 % ze ZV)
Podíl města (36,25 % ze ZV)

2.995.844,70 Kč
528.678,50 Kč

Popis projektu vodovodu
Projekt eší zásobování Dehtína pitnou vodou prodloužením stávajícího vodovodu ve
Štěpánovicích. Na p ívodní ad budou napojeny nové rozvodné ady v Dehtíně.
Financování akce (vodovod)
Celkové p edpokládané výdaje projektu
10.091.721,05 Kč (vč. DPH)
z toho nezpůsobilé výdaje
1.849.157,16 Kč
(DPH ve výši 1.751.455,72 Kč + 3 ks p ípojek - pro Masowest, skládku a
nezastavěný pozemek v celk. výši 97.701,44 Kč bez DPH)
z toho způsobilé výdaje
8.242.563,89 Kč
Požadavek dotace (63,75 % ze ZV)
5.254.634,48 Kč
Podíl města (36,25 % ze ZV)
2.987.929,41 Kč
Zajištění financování
V mezidobí proběhla jednání o spolufinancování akcí s městem Švihov a firmou
MASOWEST s.r.o. o poskytnutí finančního p íspěvku.
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Způsob financování
Obdobně jako tomu bylo u akce „Vodovod, kanalizace Točník“ budou akce prvotně
financovány z rozpočtu města prost ednictvím nově z ízeného peněžního fondu
„Vodovod a kanalizace Dehtín", vytvo eném v průběhu roku 2019. V novém fondu
budou vedle p ídělů z rozpočtové rezervy (p ípadně p evodů z Vodohospodá ského
fondu) a dotací na dané akce postupně akumulovány prost edky na pokrytí vlastního
podílu města na financování obou akcí.
Zajištění p íspěvků od vlastníků nemovitostí
V minulosti (r. 2006 akce „Čisté město“, akce „Vodovod, kanalizace Točník“) byly p i
realizaci obdobných staveb v integrovaných obcích vybírány p íspěvky na výstavbu
ve ejných částí p ípojek.
Pokud se vlastník nemovitosti ke dni kolaudace stavby p ipojil na ve ejnou
kanaliazační síť a uzav el smlouvu se ŠVaK, byla záloha vlastníku nemovitosti
vrácena.
Vlastníci nemovitostí v Točníku se podílejí částkou 10.000,00 Kč/nemovitost
(3.000,00 Kč p íspěvek na vodovod, 4.000,00 Kč p íspěvek na kanalizaci +
3.000,00 Kč vratná záloha), resp. 7.000,00 Kč/p ipojovaná nemovitost
(4.000,00 p íspěvek, 3.000,00 vratná záloha) v p ípadě napojení pouze na
kanalizaci.
Sankce za nedodržení závazných indikátorů poskytovatelem dotace
V RoPD jsou uvedeny tyto závazné indikátory:
Počet obyvatel napojených na vodovod: 51
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 49
Pokud budou indikátory splněny na 80 % a více, bude to posouzeno bez finanční
opravy; v p ípadě splnění indikátorů v rozmezí 50-79,99 % bude provedena finanční
oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.
Bude nezbytná spolupráce osadního výboru k dosažení min. 80 % hodnot indikátorů.
Stanovisko rady města: projedná 02.10.2018.
Návrh na usnesení
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o p ijetí dotace z OPŽP na projekty „Kanalizace Dehtín“ a „Vodovod - Dehtín“ formou vydaného právního aktu Registrace akce
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2) Zastupitelstvo města schválilo realizaci akcí v letech 2019 - 2020.
3) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování ze strany vlastníků nemovitostí
částkou 10.000,00 Kč/p ipojovaná nemovitost (7.000,00 Kč p íspěvek,
3.000,00 Kč vratná záloha) v p ípadě napojení na vodovod i kanalizaci a částkou
7.000,00 Kč/p ipojovanou nemovitost (4.000,00 Kč p íspěvek, 3.000,00 Kč vratná
záloha) v p ípadě napojení pouze na kanalizaci.
P. Rehák - máme už z osadního výboru informaci, jaký je zájem?
Ing. Chroust - je zde pan Baumruk - p edseda osadního výboru.
P. Baumruk - zájem jsme zjišťovali v únoru 2018 - cca 95 % obyvatel má zájem se
p ipojit.
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Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
5. VÝSLEDEK VÝB ROVÉHO ÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ ZÁP JČEK Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ M STA KLATOV - 3. KOLO
P ípravná komise otev ela dne 10.09.2018 obálku žadatele o p idělení zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení - 3. kolo výběrového ízení. Byla provedena kontrola
p edložené žádosti, a to projektové dokumentace a stavebního povolení, p ípadně
ohlášení stavby a ostatních dokladů pot ebných k doložení k žádosti.
č.

jméno žadatele
Společenství domu 595/III
1 Kvapilova 595
Klatovy
CELKEM

požadavek
zateplení obvodového
domu (4 b.j.)

návrh
pláště

400 000,- Kč
400 000,- Kč

K 05.09.2018 bylo k dispozici ve FRB
Celkem navrženo k vyplacení v rámci 3. kola
- zbývá do 4. kola k 05.09.2018

1 066 678,63 Kč
400 000,00 Kč
666 678,63 Kč

Rada města Klatov na svém zasedání dne 18.09.2018 doporučila zastupitelstvu
města schválit poskytnutí zápůjčky z FRB 3. kolo dle p edložené zprávy v celkové
výši 400 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 3. kolo
v celkové výši 400 000,- Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
6. ZPRÁVY VEDENÍ M STA
Ing. Chroust - na stole máte návrh rozpočtu města na rok 2019.
7. DISKUSE
Mgr. Karnet - účastnil jsem se besedy v Domově pro seniory, v poslední době narostl
počet lidí, kte í jsou odkázáni na vozíček. Oni by si rádi sedli venku na lavičky, ale
jako vozíčká i se tam nedostanou. Byl jsem se tam podívat, jak to tam skutečně
vypadá, a opravdu 90 % laviček má 10 - 15 cm sokl a vozíčká se tam nemá šanci
dostat - chtěl bych poprosit, jestli by šlo odstranit obrubník nebo posunout ho kousek
dál.
Pan starosta - úkol pro MěÚSS a TSMK.
P. Rehák - územní studie - lidé ze sídliště u Retexu vám posílali nějakou stížnost
ohledně jednání, že bylo vypsáno na poslední chvíli a druhý den bylo jednání
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ohledně studie, oni nesouhlasí s průtahem komunikace. Jakým způsobem budete
reagovat? Oni mají obavu, že to bude poslední jednání.
Ing. Chroust - já jsem na tom jednání byl, tu stížnost tam dávala konkrétní paní, které
jsem také konkrétně na místě odpověděl. Pozvánka byla podepsána a zve ejněna
27. srpna, byla zve ejněna na našem webu v rámci tiskových zpráv, byla zve ejněna
na našem facebooku (vidělo to cca 2 400 lidí). Tomu už p edcházelo jedno jednání,
které bylo ve ejné a končilo analytickou část. Toto bylo první jednání, kdy architekti
p icházejí s nějakým návrhem, také jsem tam íkal, že bude další jednání a že to
nebude poslední. Také jsem tam íkal, že budeme respektovat p ipomínky občanů,
investorů, protože ty studie se týkají primárně ve ejného prostoru, a pokud se týkají
soukromých pozemků, tak chceme rozumnou dohodu. Takže jsme ekli, že do
5. íjna mají lidé dát p ipomínky, skutečně od Retexu chodí p ipomínky, a nejen od
Retexu. Požádal jsem vedoucí odborů a některé editele organizací, aby k tomu
zpracovali vlastní názor, a budeme to postupně projednávat v pracovní skupině,
v komisi výstavby, půjde to samoz ejmě i do rady, nakonec projedná a schválí
zastupitelstvo. Všechny p ipomínky budeme brát v úvahu. Komunikace - ze začátku
byl největší problém, že v územním plánu byla transformační komunikace podél
dráhy, která tam je, někte í asi nezaznamenali, že na jednání bylo ečeno, že po
prově ení všech souvislostí těmi architektonickými týmy, tato transformační
komunikace tam nebude. Návrh je postaven na chodníku a cyklostezce.
Pan starosta - ekli jsme to i p i schvalování územního plánu - že aby se někomu
bourali garáže, šlo se p es soukromý pozemek a dělaly se tam komunikace, s tím
zastupitelstvo nesouhlasí, ti lidé to věděli.
Ing. Chroust - odpovědi konkrétním lidem odešly včera, samoz ejmě že postupně
budeme odpovídat i na ty další.
Pan starosta - pozval na oslavy 100 let výročí republiky. Na stole máte pamětní
medaili na toto období. Mně nezbývá než vám znovu poděkovat za práci, kterou jste
odvedli v těch čty ech letech a pop át vám, aby pátek a sobota byly pro vás úspěšné
dny a uspěli jste v komunálních volbách. T i členové stávajícího sboru se rozhodli, že
už dále kandidovat nechtějí: Mgr. Zwiefelhofer, který se mi z tohoto jednání omluvil,
se tímto městem zaobíral 20 let svého života, s krátkou 8letou p estávkou (1998 2006), MUDr. Kollros také dnes nedorazil, nicméně i jemu díky za ty čty i roky a
poděkujeme mu také dodatečně, pak se rozhodl nekandidovat také Ing. Dio, který si
íkal, že 20 let nebude p erušovat, jako to udělal Mgr. Zwiefelhofer, ale vezme to
v jednom kuse, od roku 1998 do roku 2018 měl důvěru svých spoluobčanů - pane
inženýre, díky Vám za těch 20 let.
Ing. Dio - já bych rád poděkoval panu starostovi. Těší mě, že v zastupitelstvu za těch
20 let a taky na radě jsem se nikdy nesetkal s podrazem, opravdu ani jednou. Chtěl
bych poděkovat vedoucím odborů, nejen jim i jejich pod ízeným, nikdy jsem se u nich
nesetkal s neprofesionálním p ístupem. Když jsem hlavně ze začátku pot eboval
prokonzultovat nějaké věci, vždy naprosto profesionálně odpověděli. Takže děkuji.
Pan starosta - na toto si dovolím navázat, jako jsem to íkal směrem k zastupitelům,
tak pochopitelně poděkování všem vedoucím našich organizací, odborů za
součinnost a víceméně podklady a podporu jednání zastupitelstva, to mohu sledovat
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na Plzeňském kraji, někde jsem zaznamenal i vyjád ení krajského zastupitele pana
Stroleného, že je to v úplně jiné dimenzi a věcnosti v Klatovech a na Plzeňském kraji,
nemalý dík za to pat í vám, kdo p ipravujete všechny podklady. Myslím si, že jsme
ušet eni určitého manipulativního jednání ze strany ú ednického aparátu jako
podpory práce zastupitelů. P ál bych si, aby i další zastupitelstvo mělo naprosto
stejnou podporu a součinnost.
Ing. Chroust - já bych se p ipojil k poděkování pana starosty, chtěl bych, aby zaznělo
ještě jedno poděkování - panu starostovi.
Ing. K íž - dovolte i mně, abych vám všem poděkoval za vst ícný p ístup. K pamětní
minci: tu vytvo ila mladá socha ka paní Kantová, na rubu je Masaryk na koni a
vychází to z toho, že Masaryk městem v roce 1923 na koni projížděl, z druhé strany
je motiv tady z radnice a je to motiv, který p edstavuje naši republiku.
Pan starosta - rád bych vám p ipomněl - p íští úterý 09.10.2018 udělení čestného
občanství města panu Ji ímu Suchému. Budu moc rád, když se slavnostního aktu
zúčastníte.
8. USNESENÍ A ZÁV R
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil p ítomné
člen návrhové komise Ing. Dio.
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva
m sta Klatov bylo schváleno.
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.
V 17:35 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 32. zasedání Zastupitelstva
města Klatov.
Ze zasedání zastupitelstva města byl po ízen zvukový záznam.
Zapsala: Burešová

Starosta města:

Ově ovatelé:
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Úkoly z diskuse ZM
1) úkol pro ORM - p edložit p íštímu zastupitelstvu zprávu o PZ Pod Borem
(JUDr. Štancl) - úkol z jednání 03.07.2018 - trvá
2) úkol pro MěÚSS a TSMK - zp ístupnit lavičky u Domova pro seniory pro vozíčká e.
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