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Z Á P I S  č.  15 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
09.02.2021 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 24 členů ZM  
 
 
Omluveni: p. Fiala, Ing. Chroust, MUDr. Jelínek 
 
 
Přítomno občanů: 24 

 
 
 

Program:  
 
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění usnesení 

2) Prezentace systému luucy – 3D vizualizace územního plánování 

3) Návrhy na majetkoprávní úkony 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2021 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě 

5) Územní plán Klatovy - vydání změny č. 2 

6) Spolufinancování projektu Minihřiště UMT – TJ Start Luby 

7) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích 

8) Návrh zastupitele Ing. J. Zavřela na zakoupení hlasovacího a konferenčního 

systému 

9) Zprávy vedení města 

10) Diskuse  

11) Usnesení a závěr  
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města 
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
03.02.2021 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 24 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: 
MUDr. Chroust i Ing. Pohanka zápis podepsali a souhlasí. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Pleticha a JUDr. Štancl. 
 
Hlasování – Mgr. Pleticha: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování  – Mgr. Pleticha byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – JUDr. Štancl: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– JUDr. Štancl byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Šafránek, Mgr. Šklebený a 
Ing. Zavřel. 
 
Hlasování – p. Šafránek: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– p. Šafránek byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Mgr. Šklebený: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – Mgr. Šklebený byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Ing. Zavřel: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
Ing. Zavřel byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů.  
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Navrhl změnu programu: bod 2) 
Prezentace systému luucy zařadit na konec programu před zprávy vedení. Dal 
o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - program jednání byl schválen. 
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení ze 14. zasedání ZM konaného 15.12.2020 seznámil 
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – děkuji za to, že probíhá zkouška on-line přenosu. Jsme 
v pandemické situaci a spoustu lidí sem nemůže přijít, tak my dneska už svépomocí 
vysíláme on-line sami. Chápu, že to může být pro někoho vystoupení z komfortní 
zóny, takže je to nastaveno tak, že tam není téměř vidět detaily těch osob, jde o to, 
aby tam byl slyšet zvuk a vidět to, co se promítá na plátně. Nebude pořizován 
žádný záznam, nepůjde to stáhnout, je to pouze živý stream, na který se nevztahuje 
žádné omezení, co se týká ochrany osobních údajů a tak podobně. Považoval jsem 
za korektní o tom všechny informovat. 
 
MUDr. Chroust – myslím si naopak, že toto jednání ze strany Pirátské strany není 
vůbec korektní, protože ten přenos už v tuto chvíli probíhá. To, že nám o tom pan 
Haviar řekne v tuhle chvilku, kdy už to probíhá, je nekorektní, dokonce neslušné. To 
je moje připomínka. 
 
Pan starosta – jsem si vědom, že neporušujete tím nic. Nicméně, vždycky byla 
velmi seriózní domluva o tom, kterým směrem bychom se měli dále vydat, byl 
vydán jednací řád k těmto věcem, není problém, aby to pak probíhalo. Je tam 
podstatné, že je to streamové, nepořizuje se záznam. Myslím si, že bychom se měli 
držet té zvyklosti, kdy klatovské zastupitelstvo se vždycky dokázalo na věci 
shodnout, připravit to i legislativně, pak podle toho pokračovat. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – někteří lidé sem opravdu dnes nemohli přijít, vím to od nich 
osobně. Na konci minulého zastupitelstva, předpokládám, že je to v zápisu, ten 
jsem neměl čas přečíst, jsem se ptal, jestli by s tím někdo měl problém a nikdo se 
neozval. Řekl jsem to nejdříve, co to šlo, omlouvám se, pokud je to pro někoho 
nekomfortní, ale opravdu jsme to nastavili tak, aby tam nikdo nebyl detailně vidět. 
 
Pan starosta – ten úkol byl prověřit možnost, dneska by tady mohlo zaznít: ano, 
půjde to, můžeme to od příště zkusit, když s tím budete souhlasit. Vidíte, že jsme 
o krok dál, snažili jsme se i tomu, co říkáte, vyjít vstříc a chceme to zkušebně 
prověřit, jak to bude vypadat, bylo by nedůstojné, kdyby ten přenos nestál za nic.  
 
MUDr. Chroust – já si myslím, že je to nekorektní, že město udělalo proto, aby tyto 
přenosy mohly být, všechno. Bylo by slušné, v tuto chvilku, abyste ten záznam 
zastavili, abyste zrušili vaše záznamové nebo vysílací zařízení. Žádné hlasování 
o tom, že to takhle bude, není. To si tady každý může postavit vlastní zařízení, 
nikdy se to tady nedělalo. Já bych apeloval na Pirátskou stranu, aby zastavila tento 
přenos. 
 
Pan tajemník – máme nastavený zkušební přenos pro dnešek od pana Kalisty, 
který bude streamován na YouTube. Teď pan Tománek pošle všem zastupitelům e-
mail, kde bude odkaz, abyste se vy sami mohli podívat, jakým způsobem přenos 
probíhá. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 

Část A:  
Majetkoprávní úkony č. 1 až 9, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
15.12.2020, byly zveřejněny ve dnech 18.12.2020 až 05.01.2021 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkon č. 10 byl zveřejněn ve dnech 20.01.–05.02.2021. 
Úkony č. 11 a 12 nebyly zveřejněny, zákon to nevyžaduje. 
 
Hlasování – body č. 1 až 9: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – majetkoprávní úkony č. 1 až 9 byly schváleny. 
 
 
10) NOVÝ ÚKON – směna pozemků (Luby) – revokace UZM 
 k.ú. Luby – pp.č. 1018 – id. 1/4 celku ve vlastnictví ,  

,  – 499 m2, část obecní pp.č. 1161- 499 m2, žadatel: město, 
. Cena: směna stejných výměr, bez finančního plnění. 

 ZM 15.12.2020 schválilo majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci 
protipovodňových opatření v Lubech Pod Výhořící takto: 
a) výkup id. 1/4 z celku pp.č. 1018 v k.ú. Luby od ,  

, , za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, celkem cca 
19.960,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy, 

b) výkup id. 1/4 z celku pp.č. 1018 v k.ú. Luby od ,  
, , za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, celkem cca 19.960,00 Kč bez 

DPH do majetku města Klatovy, 
c) směnu id. 1/2 z celku pp.č. 1018 v k.ú. Luby z vlastnictví Českého Realu 

a.s., Antala Staška 1670/80, Praha-Krč, za část obecního pozemku 
pp.č. 1161 o stejné výměře cca 998 m2 v k.ú. Luby ve vlastnictví města 
Klatovy bez finančního doplatku. 

d) směnu pp.č. 1025 o výměře 3 204 m2 a pp.č. 1019 o výměře 10 335 m2 
v k.ú. Luby ve vlastnictví , ,   

, za část obecního pozemku pp.č. 1161 o stejné výměře 
13 539 m2 v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy, bez finančního doplatku. 

 změnila svůj názor a požádala o směnu svého 
spoluvlastnického podílu za jiné zemědělské pozemky v Lubech a souhlasila 
se směnou za část obecní pp.č. 1161 v k.ú. Luby o stejné výměře, tj. cca 
499 m2. Jedná se o stejný pozemek, jehož části budou směňovány s dalšími 
vlastníky pozemků pro stejný účel. 

 Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků. 
 Osadní výbor souhlasil s navrženou směnou pozemků.  

Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o částečné revokaci UZM z 15.12.2020 a 
schválilo směnu id. 1/4 z celku pp.č. 1018 v k.ú. Luby z vlastnictví  

, , za část obecního pozemku pp.č. 1161 
o stejné výměře, tj. cca 499 m2 v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy, bez 
finančního plnění. 
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 Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.  
 
 
11) NOVÝ ÚKON – výkup pozemku (cyklostezka Klatovy-Beňovy) 
 k.ú. Klatovy – část pp.č. 1017, žadatel: 

, , , výměra cca 17 m2, cena 
smluvní/obvyklá 50,00 Kč/m2 - celkem cca 850,00 Kč. Cena je používaná 
městem pro výkupy pozemků pod komunikacemi v integrovaných obcích. 

 Po geometrickém zaměření dokončené cyklostezky Klatovy-Beňovy bylo 
zjištěno, že stavba zasahuje na sousední soukromý zemědělský pozemek. 
Vlastník souhlasí s prodejem předmětného pozemku městu za smluvní cenu 
50,00 Kč/m2. Výkupem dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. 

 Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku pod stavbou cyklostezky. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu části pp.č. 1017 o výměře cca 17 m2 
v k.ú. Klatovy do majetku města od  

, , za smluvní cenu 50,00 Kč/m2, tj. 
celkem cca 850,00 Kč (DPH nebude účtováno). 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
12) NOVÝ ÚKON – prominutí smluvní pokuty investorovi v PZ Pod Borem  
 pp.č. 4212, k.ú. Klatovy – Pod Borem, žadatel: ,  

, , . 
 Prominutí smluvní pokuty nebo její části za nedodržení termínu kolaudace dle 

uzavřené SoBK a případné stanovení splátkového kalendáře. 
 Vyměřená smluvní pokuta ve výši 152.000,00 Kč dle uzavřené SoBK. 
 S investorem má město uzavřenu SoBK z 17.12.2015, dle které měla být 

uzavřena kupní smlouva na pozemek č. 4212 v k.ú. Klatovy do 30 dnů od 
kolaudace provozovny, kterou se investor ve smlouvě zavázal vybudovat a 
zkolaudovat do 3 let od uzavření SoBK. Tato lhůta byla na žádost investora po 
schválení ZM dne 11.12.2018 prodloužena dodatkem k SoBK č. 1 o jeden rok 
– do 17.12.2019. Investor z důvodů prodlení na straně dodavatelů a průtahů 
s dodávkami materiálu nestačil stavbu ani v tomto prodlouženém termínu 
dokončit a požádal o další prodloužení o 5 měsíců do 17.05.2020, které mu 
nebylo ZM 30.06.2020 schváleno. Stavbu investor dokončil a zkolaudoval až 
21.10.2020 a cenu pozemku dle smlouvy řádně uhradil. Smluvní pokuta je 
sjednána ve výši 500,00 Kč za kalendářní den. Za celkových 304 kalendářních 
dnů prodlení mu byla vyúčtována smluvní pokuta ve výši 152.000,00 Kč. 
Kupní smlouva na prodej pozemku byla podepsána, ale do doby dořešení 
smluvní pokuty nebude vložena do katastru nemovitostí. 
Žadatel 18.12.2020 požádal o prominutí smluvní pokuty nebo její části. Svoji 
žádost odůvodnil tím, že hrubou stavbu dokončil koncem roku 2018, měl 
problémy s dodavateli dveří (prodlení 5 měsíců) a následných zednických 
prací, od února 2020 v důsledku covidu mu bylo odřeknuto několik 
nasmlouvaných dokončovacích prací a došlo k jejich velkému zpoždění včetně 
dodávek materiálu, co bylo možné dokončil svépomocí a v září 2020 požádal 
o kolaudaci, která byla provedena až 21.10.2020. Žadatel přiznává, že na 
celkovém prodloužení má část své viny ve výběru projektanta a některých 
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dodavatelů, vliv koronavirové krize na celkovém prodloužení ale považuje za 
podstatný. Prohlašuje, že stavbu neprodlužoval svou nečinností nebo 
ledabylostí. 

 Rada města doporučila ZM schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 50 % 
vyměřené částky. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prominutí části smluvní pokuty vyměřené 

. za nedodržení termínu kolaudace stavby v PZ Pod 
Borem v Klatovech dle uzavřené SoBK ve výši 50 % vyměřené částky, tj. ve 
výši 76.000,00 Kč. 
 
P. Rehák – jsem proti tomu, abychom investorovi odpouštěli další a další věci, 
chápu, že využívá covidové situace. Neviděl jsem jeho doložení toho, že mu 
někdo něco nedodal, odřekl, nedokončil práci. Dělám ve stavebnictví 16 let, 
ani tato covidová situace, byť je nepříjemná, stavebnictví nezastavila, naopak 
všechny stavby jedou plným tempem dopředu. Nemůžu souhlasit ani 
s prominutím 50 %, my jsme to dost natvrdo řekli všem, nikdo nás o to 
nežádal tolikrát jako . Za mě navrhuji neprominout. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 17 členů ZM, proti bylo 7 členů – usnesení bylo 
schváleno. 

 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Prodej pozemku (Křištín) 
 k.ú. Křištín – pp.č. 208/6, trvalý travní porost, žadatel: ,  

, , výměra cca 110 m2.  
Cena dle ZP administrativní: 166,37 Kč/m2, celkem 18.301,00 Kč, cena 
obvyklá  220,00 Kč/m2, celkem 24.200,00 Kč. 
Cenu stanovil znalec porovnáním s pozemky obdobného charakteru ve 
Vítkovicích, Obytcích, Lubech, Týnci.  

 Žadatel je vlastníkem RD a zahrady pp.č. 208/7 v k.ú. Křištín, součástí 
oplocení je část obecní pp.č. 208/6, stav byl zjištěn při revizi katastru. Na části 
obecního pozemku postavil kurník pro drůbež a přístřešek pro dřevo.  

 Jeho druhou část o výměře cca 108 m2 má zaplocenu živým plotem soused – 
bratr žadatele , . Po sdělení výše ceny obvyklé pan 

 reagoval, že si představoval cenu symbolickou cca 
20,00 Kč/m2 a pokud bude město požadovat cenu obvyklou, o pozemek zájem 
nemá, a to ani o jeho pronájem, živý plot pořeže a pozemek vyklidí. Pan  

 také nebyl s cenou obvyklou spokojen a navrhl snížit ji na 120,00 Kč/m2 
s odůvodněním, že pozemek udržuje již více než 20 let a bude dále udržovat i 
pozemek naproti přes cestu pp.č. 420/20, který je podmáčený a pro techniku 
obtížně přístupný. 
Rada města doporučila schválit prodej pozemku žadateli za cenu dle ZP 
obvyklou. 
Osadní výbor souhlasil s prodejem pozemku. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části obecního pozemku č. 208/6 
o výměře cca 110 m2 v k.ú. Křištín vlastníkovi sousedního pozemku  



 

7 

 

, , , za cenu obvyklou ve výši 220,00 Kč/m2, tj. 
celkem cca 24.200,00 Kč (DPH nebude účtováno). 
 
P. Rehák – navrhuji to, co pan  – snížit na 120 Kč/m2, je to z toho 
důvodu, že situace nebyla jím zaviněná, zjištěno při revizi katastru, je to letitý 
stav, který je více než 20 let. Je tam i vstřícný krok, že udržuje pozemek 
naproti. Toto je asi věc přístupu. Nešel bych na žádnou cenu obvyklou. Když 
si vezmu některý z minulých případů, kdy jsme za 20 Kč/m2 někomu dali 
pětadvaceti násobek, minule jsme to tady řešili, myslím pan . Já bych 
tady vyšel vstříc člověku, který se 20 let stará o pozemek, který má po revizi 
jako obecní. 
 

 Hlasování – protinávrh p. Reháka – prodej za 120 Kč/m2 : pro se vyslovilo 
6 členů ZM, 18 členů se zdrželo hlasování – protinávrh nebyl schválen. 

 
 Hlasování – návrh: pro se vyslovilo 17 členů ZM, proti byli 3 členové a 

4 členové se zdrželi hlasování – usnesení bylo schváleno. 
 
 
2) Prodej bytů z majetku města dle Zásad (Hálkova ulice čp. 132/V) 
 k.ú. Klatovy – stp.č. 4311, dům čp. 132/V – Hálkova ulice, žadatelé: nájemci 

bytů v domě, výměry: zastavěný pozemek s přístupovou rampou – 730 m2, 
cena dle znaleckého posudku (objekt + pozemek) 29.924.130,00 Kč. 

 Prodejní cena celkem: 
 - objekt dle Zásad (30 %) 8.726.296,00 Kč 
 - pozemek (100 % - cca 1.146,00 Kč/m2) 836.478,00 Kč 
 Prodejní cena po slevách (max. 3.200,00 Kč/m2)     4.649.900,00 Kč 
 Jedná se o dům, v němž byly splněny podmínky dle Zásad. Dům byl postaven 

v roce 2000 s dotací státu ve výši 6,4 mil. Kč a s podmínkou vlastnictví města 
po dobu 20 let od kolaudace. V domě je celkem 20 bytových jednotek, 
k prodeji je určeno 19 bytových jednotek (jeden byt evidován jako invalidní).  

 SNK zároveň navrhla prodej asfaltové manipulační, přístupové a parkovací 
plochy u domu. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej pouze zastavěného pozemku 
s přístupovou rampou a vchodem (jsou nedílnou součástí domu); nedoporučila 
schválit prodej sousedního pozemku – přístupové, manipulační a parkovací 
plochy u domu. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji obecních nemovitostí – bytů v domě 
čp. 132/V se stp.č. 4311 o výměře 730 m2 v k.ú. Klatovy dle Zásad prodeje 
bytového fondu z majetku města. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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3.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 1/2021 

     DOTACE  NAD  50 000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 

 

1) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.12.2020 schválilo rozpočet města pro 
rok 2021. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 78.198 tis. Kč. 
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2020 ve výši 
288.083 tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku 2020 činí 138.675 tis. Kč) se pro 
rok 2021 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 366.281 tis. Kč, která může 
být použita na financování jednotlivých akcí města v roce 2021. Návrh jejího použití 
obsahuje rozpočtové opatření č. 1/2021, jehož nedílnou součástí jsou převody 
nevyčerpaného rozpočtu 2020 do roku 2021 v celkové výši 96.905 tis. Kč.  
 
Vliv rozpočtového opatření č. 1/2021 na rozpočet města pro rok 2021 je pak 
následující:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2020 288.083 tis. Kč 
(z toho rozpočtová rezerva 2020 138.675 tis. Kč) 
Rozpočtový přebytek 2021   78.198 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2021 celkem 366.281 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 1/2021           -133.491 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2021 232.790 tis. Kč 
 
Rada města projednala rozpočtové opatření č. 1/2021 09.02.2021 a doporučila ZM 
ke schválení. 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  

Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2020 288 083   

(z toho rozpočtová rezerva roku 2020) 138 675   

Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2021 78 198   

  Rozpočtová rezerva 2021 366 281   

1 

Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III", 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

10 868   

2 

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice", 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

11 049   

3 

Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 
2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 
nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy 
města) v celkové výši 52.492 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Vodohospodářský fond 

  52 492 

4 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 
2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného 
hospodářství 

  4 132 
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5 

Korekce schváleného přídělu z rozpočtu města do Fondu nakládání 
s odpady města pro rok 2021, snížení rozpočtovaných výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

  -1 626 

5 

Navýšení rozpočtu příjmů základního poplatku za uložení odpadů pro 
rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 5.500 tis. Kč) v důsledku nové 
odpadové legislativy, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy 
města, Fond nakládání s odpady, navýšení rozpočtové rezervy města 

4 000   

5 

Navýšení rozpočtu provozních výdajů Fondu nakládání s odpady pro 
rok 2021 (schválený rozpočet ve výši 24.700 tis. Kč) v důsledku nové 
odpadové legislativy, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady 

  7 275 

6 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 
2021 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 580 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové 
kanalizace 

  580 

6 

Navýšení nájemného u Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021 
(z důvodu změny splatnosti nájemného - s DPH), zvýšení rozpočtu 
příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

351   

6 

Rozpočtování výdajů Fondu dešťové kanalizace pro rok 2021 z důvodu 
navýšeného nájemného (v částkách bez DPH), čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Fond dešťové kanalizace 

  290 

7 
Zařazení rozpočtu investiční akce „Metropolitní síť - VIII. etapa" do 
rozpočtu města pro rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  2 400 

8 

Navýšení rozpočtu úroků u hypotéčního úvěru na výstavbu 60 bytových 
jednotek na Plánickém předměstí pro rok 2021 z důvodu změny 
úrokové sazby (schválený rozpočet pro rok 2021 ve výši 85 tis. Kč), 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - 
Finanční odbor MěÚ 

  5 

9 

Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou 
knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt „Obrázky 
zblízka i zdáli", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, MěK 

13 13 

10 

Finanční vypořádání dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou 
knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt 
„Regionální setkávání", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - 
Řízené organizace města, MěK 

19 19 

11 
Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

495 495 

11 
Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  50 

12 
Dotace z OPŽP na projekt „Snížení přívalových průtoků Klatovy-Luby", 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

2 744   

  
Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 
2020 

  96 905 

Celkem 29 539 163 030 

  Čerpání rozpočtové rezervy města 133 491   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2021 232 790   
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021. 
 
Bc. Strolený – finanční komise a finanční výbor projednaly rozpočtové opatření 
č. 1/2021 na svém jednání 08.02.2021. Do detailu se rozebírala částka 
96 905 tis. Kč, jakým způsobem bude rozpočtová rezerva využita. Řekli jsme, že při 
rozborech hospodaření roku 2020 se budeme na tyto položky ptát, jestli budou 
skutečně dočerpány v letošním roce, pokud by dočerpány nebyly, tak by byly 
převedeny zpátky do rezervního fondu, nebudou utraceny za něco jiného, budou 
převedeny. 
 
Pan starosta – první odpovědi bychom měli dostat 23. února, kdy jsou roční rozbory 
hospodaření.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.  
 
 
2) Žádost o finanční podporu Charitní pečovatelské služby v Klatovech na rok 
2021  
Oblastní charita Klatovy požádala o dotaci na dofinancování Charitní pečovatelské 
služby Klatovy na rok 2021. Po projednání s MěÚSS a vedoucí OSVZ navrhujeme 
dotaci poskytnout, a to dle následujících podmínek:  
1) Dotace na dofinancování pečovatelské služby Charity bude odrážet příspěvek 

města Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy na poskytované služby 
(přímá péče) a úkony (donášky oběda). Počty vykázaných hodin přímé péče 
a donášek obědů, jaký vykázala Charita v žádosti o dotaci, budou vynásobeny 
stejnou částkou příspěvku, který město poskytuje na stejný druh služby MěÚSS.  

2) Původní žádost Charity byla vyčíslena na částku 195.000 Kč. Charita poskytla 
informaci o službách pro klatovské občany (období 1-10/2020). Oceníme-li 

poskytnuté služby „cenami MěÚSS“ (viz bod 1), vyjde výše příspěvku:  
1.541 hodin péče * 52 Kč/hod (výše příspěvku MěÚSS)  = 80.132 Kč 

6.750 úkonů * 10 Kč/úkon (výše příspěvku MěÚSS)   =  67.500 Kč 

Celkem      147.632 Kč 

3) Přepočteme-li data na roční úroveň (12 měsíců), získáme částku 177.158 Kč. Po 
diskusi ve vedení města navrhujeme poskytnout částku 180.000 Kč, a to jako 
maximální částku podpory a jako vstřícný krok ze strany města.  

4) Finanční komise rady města projednala žádost Charity na svém jednání 
07.12.2020 a doporučila radě města, aby doporučila zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotace dle výše uvedeného postupu. 

5) Dodatek: Dotace bude předmětem zúčtování po skončení kalendářního roku. 
Pokud bude prokázaný počet výkonů nižší o více než 10%, než by odpovídalo 
výši dotace dané částkou 180.000 Kč, bude část dotace vrácena. Pokud bude 
naopak vyšší, bude dotace poskytnuta částkou 180.000 Kč.  

 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 
180 000 Kč. 
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Návrh na usnesení 
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) Dotace pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří 
Dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici 
v Klatovech za období od 01.12.2020 do 31.12.2020 byla vypočtena podle vzorce 
schváleného pro tyto účely v zastupitelstvu města dne 28.06.2016 v částce 
25.944 Kč.  
Vzhledem k tomu, že účelem poskytnutí dotace je finanční příspěvek na provoz 
Domova pokojného stáří v Klatovech pro kalendářní rok 2020, kdy již byly 
v minulém roce poskytnuty dotační prostředky za období od 01.01.2020 do 
30.11.2020 v souhrnné výši 249.004 Kč, je nutné, v souladu se zákonem o obcích, 
schválit poskytnutí této dotace v zastupitelstvu města.  
Zákon o obcích ve svém ustanovení § 85 písm. c) svěřuje do vyhrazené pravomoci 
zastupitelstva rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocí nad 50 
000 Kč v jednotlivém případě. Jednotlivým případem se rozumí nikoliv jedno 
rozhodování, ale jednotlivá dotovaná akce, resp. jeden konkrétní účel 
poskytovaných prostředků. Pokud požadovaná částka na jednu dotovanou akci, 
v našem případě provoz Domova pokojného stáří pod Oblastní charitou v Klatovech 
přesáhne 50 000 Kč, je příslušné k rozhodování zastupitelstvo obce.  
Po schválení v zastupitelstvu města bude dotace vyplacena z Fondu dotací pro rok 
2021.  
 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 
25.944 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
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. 
 
Bc. Strolený - finanční komise a finanční výbor projednaly tyto dotace na svém 
jednání 08.02.2021, nebylo vzneseno žádných připomínek. Vzhledem k tomu, že 
ani jeden z těchto orgánů nebyl usnášeníschopný, tak tyto věci jsou pouze 
doporučující, nejsou schváleny. 
 
Hlasování – body 2) a 3): pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
  

aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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4.  ÚZEMNÍ  PLÁN  KLATOVY – VYDÁNÍ  ZMĚNY č. 2 

 
Zastupitelstvo města projednalo návrh změny č. 2 ÚP Klatovy, zpracovaného na 
základě schváleného zadání ZM dne 28.1.2020. Navrhované řešení vychází 
z konkrétních požadavků města Klatovy a majitelů pozemků. KÚPK - odbor 
životního prostředí nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání 
změny č. 2 ÚP Klatovy z hlediska vlivů na životní prostředí. Změna č. 2 ÚP Klatovy 
obsahuje 21 záměrů - 17 záměrů vyznačeno v grafice + 4 záměry řešeny úpravou 
textové části ÚP (úprava regulativů, zápis VPS - protipovodňový příkop, zápis PPO 
- suchý poldr apod.). 
Na základě předaných podkladů z projednávání návrhu zadání – stanoviska, 
vyjádření a požadavky dotčených orgánů a správců sítí, zpracovatel změny ÚP - 
Aulík Fišer architekti s.r.o. Praha, vyhotovil návrh změny č. 2 ÚP Klatovy a dne 
20.8.2020 se konalo společné jednání k tomuto návrhu. Pořizovatel oznámil termín 
konání společného jednání o návrhu změny ÚP dotčeným orgánům, sousedním 
obcím a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne 
jednání. Rovněž byli upozorněni, že ke stanoviskům uplatněným po této lhůtě se 
nepřihlíží. V předepsané lhůtě bylo uplatněno 1 stanovisko na úpravu ze strany 
dotčených orgánů – KÚPK, odbor ŽP, orgán ZPF upozorňoval, že nové zastavitelné 
plochy Z02/05, Z02/09 a Z02/10 představují 0,81 ha záboru zemědělské půdy, 
z toho je 0,34 ha půdy II. třídy ochrany - ZPF požadoval nezbytnost záboru řádně 
zdůvodnit dle § 4 odst. 1 a v případě záboru 0,34 ha doplnit podrobné a 
jednoznačné prokázání výrazně převyšujícího veřejného zájmu navrhovaného 
záměru nad veřejným zájmem ochrany ZPF dle § 4 odst. 3 zákona; dále Povodí 
Vltavy s.p. závod Berounka požadoval do grafické části zapracovat aktuální rozsah 
záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území. Toto bylo 
respektováno a v návrhu pro veřejné projednání upraveno a doplněno. 
Stanovisko krajského úřadu č.j. PK-RR/3953/20 obdržel pořizovatel dne 8.10.2020 
s konstatováním, že návrh změny č. 2 ÚP Klatovy lze veřejně projednat. 
Veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 2 se konalo dne 18.11.2020 – 
jednání s výkladem bylo svoláno v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního 
zákona. Pořizovatel oznámil termín konání veřejného projednání dne 14.10.2020 
(návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí od 14.10.2020 do 27.11.2020) 
s upozorněním, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou a 
dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a 
každý může uplatnit své připomínky. Rovněž byli upozorněni, že ke stanoviskům 
uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží. 
K předloženému návrhu změny bylo uplatněno 1 stanovisko ze strany dotčených 
orgánů - KÚPK, odbor ŽP, orgán ZPF nesouhlasil s návrhem lokality Z02/05 v k.ú. 
Čínov - v části Čínov jsou stávající nevyužité zastavitelné plochy a záměrem by 
došlo k navýšení záboru ZPF o dalších 0,17 ha a s návrhem lokality Z02/10 v k.ú. 
Sobětice u Klatov - lokalita Z02/10 v části Lažánky představuje 0,3 ha záboru 
zemědělské půdy a v dokumentaci nebyla dostatečně zdůvodněna nezbytnost 
dalších záborů zemědělské půdy. Námitky ani připomínky občanů a vlastníků 
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pozemků a staveb, fyzických a právnických osob dotčených změnou nebyly 
uplatněny. 
Na základě vyhodnocení obdržených stanovisek a vyjádření k veřejnému 
projednání návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy s pověřeným zastupitelem, bylo 
rozhodnuto o doplnění odůvodnění sporných lokalit Z02/10 v části Lažánky - k.ú. 
Sobětice u Klatov a Z02/05 v části Čínov - k.ú. Klatovy a dne 22.12.2020 bylo 
požádáno o přehodnocení stanoviska KÚPK, odboru ŽP - orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu. Na základě tohoto doplnění odůvodnění - upřesnění 
požadovaných záborů ZPF - bylo dne 31.12 2020 doručeno nové stanovisko orgánu 
ochrany ZPF s tím, že k návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy nemá připomínky. 
 
Příloha: seznam změn 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 2 ÚP Klatovy formou opatření obecné 
povahy. Ukládá 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. 
 
JUDr. Štancl – bývalá vojenská nemocnice – to je konkrétně jaká změna? Co se 
mění v co? 
 
Ing. Boublík – vyčlenila se z toho vojenská nemocnice, kde bude možná výstavba 
bytů.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen byl mimo jednací místnost – 
usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU MINIHŘIŠTĚ UMT – TJ START LUBY 
 
TJ Start Luby, z.s., se dlouhodobě snaží o získání dotace na vybudování minihřiště 
UMT. Aktuálně je možné žádat z programu Národní sportovní agentury – regionální 
infrastruktura do 10 mil. Kč.  
 
TJ Start Luby má připraven projekt na akci s následujícím způsobem financování: 
Celkové náklady 6,5 mil. Kč 
Max. dotace 4,5 mil. Kč 
Rozpočet města 1,7 mil. Kč 
Vlastní zdroje 0,3 mil. Kč 
 
Na základě žádosti TJ Start Luby rada města na zasedání 19.01.2021 doporučila 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 1,7 mil. Kč. 
 
Návrh na usnesení 
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. 
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JUDr. Štancl – jestli se nemýlím, v jiných obdobných případech jsme měli přímo 
v usnesení vázán souhlas na to, bude-li přiznána dotace. Navrhuji i tady. 
 
Pan starosta – myslím, že je to samozřejmé, můžeme to tam dát, nic proti ničemu, 
ale je to jenom příslib, zatím peníze nemáme schválené v rozpočtu města.  
 
Návrh na usnesení 
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. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6. NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 1/2021, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 4/2019, O  MÍSTNÍCH  POPLATCÍCH 
 
Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 
další zákony, došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají vymezení předmětu 
poplatku z pobytu a zároveň je technicky upraveno osvobození od tohoto poplatku – 
viz ustanovení § 3a odst. 2 a § 3b zákona o místních poplatcích. 
 
Předkládáme tak ke schválení návrh odpovídající novelizace vyhlášky č. 4/2019, 
o místních poplatcích, v níž je poplatek z pobytu obsažen. 
 
V příloze je i úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 včetně změn 
zaváděných vyhláškou 1/2021. 
 
Příloha: návrh vyhlášky č. 1/2021 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích. 
 
Ing. Frydrych – měl bych technickou připomínku: v článku 29 před tím, než 
následuje škrtnutá pasáž odstavce 1 a 2, tam není dokončená věta, doplnit spojku, 
čárku. Stejně tak u písmene d). 
 
Pan starosta – ano, poprosím o doplnění. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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7. NÁVRH ZASTUPITELE ING. J. ZAVŘELA NA ZAKOUPENÍ HLASOVACÍHO A 
KONFERENČNÍHO SYSTÉMU 
 
Koupě hlasovacího a konferenčního systému Ministr 3 
Na zastupitelstvu města konaném dne 19.02.2019 bylo navrženo zakoupení 
hlasovacího systému, kdy byl následně zaúkolován odbor vnitřních věcí nalezením 
vhodného hlasovacího systému, který by zastupitelstvo mohlo v našich podmínkách 
používat. Odbor vnitřních věcí následně stanovil požadavky, jaké by hlasovací 
zařízení mělo splňovat: 
• mobilní a kabelový systém; 
• hlasovací zařízení vybaveno mikrofonem pro každého zastupitele s přídavným 

vstupem (přenosný mikrofon); 
• automatizace tvorby programu jednání s možností doplnění bodů během 

jednání; 
• záznam zvuku s indexováním; 
• adresné výstupy hlasování. 

 
Tyto požadavky splňovaly dle výběru odboru vnitřních věcí hlasovací systémy 
H.E.R. Systém a Ministr 3. S těmito Ing. Rostislav Klemsa seznámil zastupitele na 
jednání dne 28.01.2020. Závěrem doporučil systém Ministr 3, který je výhodnější 
především proto, že se u něj neplatí roční poplatek spojený s licencí softwaru. Dne 
16.3.2020 proběhla fyzická prezentace tohoto hlasovacího zařízení společností 
Ministr systems s.r.o., které se zúčastnili členové zastupitelstva města. Během 
demonstrace nebyly vzneseny zásadní technické námitky. Tento systém používají 
například i města Sušice a Domažlice. 
 
Vzhledem k doporučujícímu stanovisku odboru vnitřních věcí navrhuji zakoupení 
tohoto hlasovacího a konferenčního systému Ministr 3. Hlavním přínosem pořízení 
tohoto systému bude: 
• přehlednější a rychlejší průběh jednání; 
• kvalitní a indexovaný zvukový záznam; 
• adresný záznam hlasování; 
• zlepšení srozumitelnosti a zjednodušení využívání mikrofonu. 
 
Plné využití hlasovacího a konferenčního zařízení zastupitelstvem města vyžaduje i 
změny v jednacím řádu zastupitelstva města. 
 
Cena a technické detaily navrhovaného řešení 
Cenová nabídka hlasovacího a konferenčního systému Ministr 3 byla přizpůsobena 
podmínkám a počtu členů klatovského zastupitelstva. Byla vyčíslena na 357 737 Kč 
včetně DPH. V ceně je započítáno 27 ks hlasovacích a konferenčních jednotek 
s mikrofony a čtečkami čipových karet, 27 ks čipových karet, centrální řídící 
jednotka, kabeláž a ovládací a řídící software, který nahrává a ukládá indexovaný 
zvukový záznam. V ceně je dále započteno zaškolení obsluhy včetně účasti 
odborné pomoci na 1. jednání. Licence softwaru je časově neomezená. Společnost 
Ministr na tyto produkty poskytuje záruku 5 let. K hlasovacímu a konferenčnímu 
systému je dále nutné zajistit notebook s operačním systémem Windows 7, nebo 8, 
8.1 a 10 s možností připojení k projektoru. 
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V ceně není zahrnuto pořízení automatické kamery, které by výslednou cenu dále 
navýšilo. Vzhledem ke kvalitnímu technickému zázemí refektáře bude možné 
obrazový přenos zajistit jinými prostředky. 
 
Přílohy: 
Specifikace hlasovacího a konferenčního systému MINISTR 3 
Cenový návrh hlasovacího a konferenčního systému MINISTR 3 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo návrh na zakoupení hlasovacího a konferenčního 
systému MINISTR 3 a pověřilo tajemníka města, aby na příští zastupitelstvo města 
předložil odpovídající návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 7 členů ZM, proti byli 3 členové a 14 členů se zdrželo 
hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
 
 
8. PREZENTACE SYSTÉMU LUUCY – 3D VIZUALIZACE ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
 
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se systémem luucy – 3D vizualizace 
územního plánu.  
 
 
9.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Pan starosta – reaguji na debatu, kterou jsme měli i včera, možnosti on-line vedení 
komisí a výborů. Pokud by epidemická situace měla pokračovat ještě dalších x 
měsíců s tím, že by výbory měly obavu se scházet, je to jedna z možností, 
pravděpodobně ji budeme muset odzkoušet, třeba teď při rozborech hospodaření. 
Chci upozornit na to, že pokud by měly být výbory a komise on-line, je potřeba pro 
to připravit také změnu jednacího řádu tak, aby nebyly výstupy z komisí nebo 
výborů zpochybňovány. Rozbory hospodaření tomuto nepodléhají, protože to je věc 
zvyková, nesouvisející přímo s výkonem samosprávné činnosti zastupitelstva, je to 
nějaká kontrola ze strany města, na kterou máte pochopitelně všichni přístup a jste 
srdečně zváni, k tomu jednací řád být nemusí. 
Byli jsme nuceni zrušit městský ples 27.02.2021. 
 
JUDr. Štancl – dnes jsem dostal informaci, nebo spíš dotaz, ohledně 5G sítí. Vůbec 
nevím, co to je. Je to něco, co se v Klatovech buduje, nebo připravuje? Bylo by 
možné, abychom o tom dostali nějakou informaci? Jaké jsou výhody? Jaká jsou 
rizika? Kolik to bude stát?  
 
Pan starosta – 5G má být něco rychlejšího, žádnou informaci nemám, ani netuším, 
že bychom měli v Klatovech budovat 5G síť. 
 
Ing. Klemsa – nevím o tom nic, v každém případě by to budoval nějaký operátor a 
předpokládám, že se k tomu jednoho krásného dne dostane, v současné době to 
probíhá pilotně v Plzni a dalších asi čtyřech městech. Jedná se o nástupce LTE. 
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10.  DISKUSE 
 
 
11.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise, Ing. Zavřel. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva města se uskuteční na přelomu března a 
dubna 2021.  
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ve 20:00 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 15. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 


