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Z Á P I S č. 31
ze zasedání Zastupitelstva m sta Klatov, konaného
dne 11.09.2018 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech
P ítomno: 26 členů ZM
(v 19:10 h se dostavil MUDr. Kollros, v 19:25 h MUDr. Jelínek a v 19:55 h
Mgr. Šlajsová)
Omluveni: p. Fiala
P ítomno občanů: 31

Program:
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov
1) Kontrola plnění usnesení
2) Návrhy na majetkoprávní úkony
3) Rozpočtové opat ení č. 5/2018 a dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém p ípadě
4) Rozbory finančního hospoda ení města a ízených organizací za 1. pololetí 2018
5) Navýšení základního kapitálu a navýšení vkladu města Klatov do společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., schválení nové společenské smlouvy
6) Žádost SK Klatovy 1898, z.s. o spolufinancování projektu
7) Návrh na udělení čestného občanství města Klatov panu Ji ímu Suchému
8) Pojmenování volného prostranství na Rybníčkách
9) Zpráva kontrolního výboru - Městské kulturní st edisko Klatovy 2018
10) Zprávy vedení města
11) Diskuse
12) 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
05.09.2018 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech
jednání, neboť p i zahájení jednání je p ítomno 23 členů zastupitelstva města.
Pan starosta vyzval ově ovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjád ili:
Ing. Baroch i pí Hulešová zápis podepsali a souhlasí.
Novými ově ovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Janek a Mgr. Karnet.
Hlasování MUDr. Janek: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování MUDr. Janek byl zvolen ov ovatelem zápisu.
Hlasování - Mgr. Karnet: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování Mgr. Karnet byl zvolen ov ovatelem zápisu.
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Bc. Komaňská, Mgr. Kučera a
p. Mašek.
Hlasování - Bc. Komaňská: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování
- Bc. Komaňská byla zvolena členkou návrhové komise.
Hlasování - Mgr. Kučera: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování Mgr. Kučera byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování - p. Mašek: pro se vyslovilo 23 členů ZM - p. Mašek 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 - způsob jednání byl schválen.
Pan starosta seznámil p ítomné s programem jednání. Program je doplněn o žádost
o spolufinancování projektu Minih iště UMT od TJ Start Luby. Dal o programu
hlasovat.
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - program jednání byl schválen.
V tuto chvíli se dostavil MUDr. Kollros - počet zastupitelů se zvýšil na 24.
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1. KONTROLA PLN NÍ USNESENÍ
S kontrolou plnění usnesení z 30. zasedání ZM, konaného dne 03.07.2018, seznámil
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - zastupitelstvo m sta bere na v domí
kontrolu pln ní usnesení z 30. zasedání ZM.
2. NÁVRHY NA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
Část A)
Majetkoprávní úkony č. 1 až 9, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města
03.07.2018, byly zve ejněny ve dnech 17.07.2018 až 02.08.2018 a nebyly k nim
doručeny námitky.
Úkon č. 10 byl zve ejněn ve dnech 20.06.2018 až 10.07.2018.
Úkon č. 11 byl zve ejněn ve dnech 30.07.2018 až 15.08.2018.
Úkony č. 12 a 13 nebyly zve ejněny, zákon o obcích to nevyžaduje.
Pan starosta - úkon č. 11 - rada města rozhodla, aby bylo ještě o tomto bodu
s žadateli jednáno p edevším ohledně ceny, zatím neznáme výsledek jednání
s žadateli, není možné tento bod projednat, proto prosím tento úkon si vy aďte
z dnešního jednání.
Hlasování - úkony č. 1 až 9: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel
hlasování úkony č. 1 až 9 byly schváleny.
10) Prodej obecní nemovitosti dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města
bytová jednotka č. 692/16, 1+1 s p íslušenstvím, vč. spoluvlastnického podílu
id. 474/11208 na společných částech domu a na stp.č. 4860 v domě čp. 692/IV
v k.ú. Klatovy - Suvorovova ulice za cenu 1.099.000,00 Kč p.
,
, Plzeň-Bory.
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - úkon č.
10 byl schválen.
12) Výkup pozemků (Plánická ulice) - revokace UZM (výměra)
k.ú. Klatovy - pp.č. 4242/622, 4242/633, žadatel:
,
, Praha 5 - Hlubočepy, výměra celkem 529 m2 (původně 2 426 m2), cena
smluvní 32.708,00 Kč (cca 62,00 Kč/m2, trojnásobek ceny dle ZP).
Majitelka pozemků na Plánickém p edměstí (vpravo p i výjezdu z Klatov) po
mnohaletém jednání o směně pozemků p istoupila na prodej pozemků
určených pro stavbu cyklostezky do Čínova v rámci stavby východního
obchvatu a zbytkových pozemků (mezi stávající komunikací a budoucí
cyklostezkou) městu. Pozemky pro obchvat odprodá p ímo SD Plzeň.
ZM 03.07.2018 schválilo výkup pozemků pro stavbu cyklostezky do Čínova
(1 897 m2) a pozemků zbytkových (529 m2) za celkovou kupní cenu
150.000,00 Kč (cca 62,00 Kč/m2) dle požadavku pí
.
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Následně investor stavby obchvatu SD Plzeň dohodl s pí
výkup
jejích pozemků pro cyklostezku do Čínova současně s výkupem pozemků pro
stavbu obchvatu, takže zůstaly pouze dva zbytkové pozemky k výkupu městem.
V současné době je p evod pozemků pí
na SD Plzeň v katastru
nemovitostí proveden.
Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 03.07.2018.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení z 03.07.2018 a schválilo
výkup pp.č. 4242/622 a 4242/633 o celkové výmě e 529 m 2 v k.ú. Klatovy do
majetku města od pí
,
, Praha 5 - Hlubočepy, za
cenu smluvní 32.708,00 Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
13) NOVÝ ÚKON - výkup pozemků (Luby)
k.ú. Luby - pp.č. 720/1,720/2 a 726/2, žadatel: město,
,
Luby , výměra 3 414 m2, cena smluvní 25,00 Kč/m2 (použita pro výkupy zem.
pozemků v Lubech).
Majitelka zemědělských pozemků v Lubech je nabízí městu k výkupu. Jedná se
o pozemky u cyklostezky, zčásti v oplocení vrtu, který vlastní DZ Klatovy a.s.,
nepoužívá ho a chystá se jej p evést bezplatně městu. Po legalizaci vrtu a jeho
p ípadném zprovoznění by měli sousední majitelé zahrádek zájem vodu z vrtu
odebírat. V okolí pozemků bude realizována stavba protipovodňového opat ení
(ochranný val) v rámci akce PPO Luby.
Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků, osadní výbor doporučil
schválit výkup.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo výkup pp.č. 720/1 o výmě e 2 997 m2, pp.č.
720/2 o výmě e 230 m2 a pp.č. 726/2 o výmě e 187 m2 v k.ú. Luby za smluvní
cenu 25,00 Kč/m2, tj. celkem 3 414 m2 za 85.350,00 Kč, od
, Luby , Klatovy.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
Část B) zám ry majetkoprávních úkonů:
1)

Prodej pozemku (U Zastávky)
k.ú. Klatovy - pp.č. 3934/3, žadatel:
,
, Klatovy,
výměra cca 150 m2.
Cena dle znaleckého posudku:
- administrativní
280,00 Kč/m2
celkem cca 42.000,00 Kč
- obvyklá
237,00 Kč/m2
celkem cca 35.550,00 Kč
Pozemek je částí slepé cesty k adovým garážím u železniční zastávky a je
p ístupem k nemovitostem žadatele. Pozemek bude sloužit k rozší ení a
zarovnání nemovitostí žadatele, kde hodlá provádět podnikatelskou činnost pronájem pracovních plošin.
Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku tak, aby zůstal
zachován p ístup na sousední pozemky SŽDC.
SŽDC, s.o. souhlasila s rozsahem prodeje části obecního pozemku.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo prodej části obecní pp.č. 3934/3 o výmě e cca
150 m2 v k.ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí
,
, Klatovy, za cenu smluvní 280,00 Kč/m2, tj. celkem cca
42.000,00 Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení
bylo schváleno.
2)

Prodej obecního pozemku (Masarykova ulice)
k.ú. Klatovy - pp.č. 4386, žadatelé: manželé Ing.
a Ing.
,
2
Lužany
, výměra 18 m .
Cena dle znaleckého posudku z roku 2014:
- administrativní
270,00 Kč/m2
celkem 4.860,00 Kč
- obvyklá
500,00 Kč/m2
celkem 9.000,00 Kč
- aktuálně nabízená KC
400,00 Kč/m2
celkem 7.200,00 Kč
Pozemek je součástí oplocené zahrady u domu čp. 224/II na rohu ulic Kollárova
a Masarykova, není ve ejně p ístupný a lze ho užívat pouze spolu se zahradou
u tohoto domu. Na pozemku je stará betonová deska omezující využití
pozemku.
Žadatelé jsou vlastníky domu čp. 224/II (sídlo Allianz pojišťovny, a.s.) vč.
p ilehlé zahrady, které získali kupní smlouvou od p edchozích spoluvlastníků
v roce 2006.
ZM 01.12.2012 schválilo záměr prodeje pozemku žadatelům za cenu dle tehdy
platné cenové mapy, tj. 1.400,00 Kč/m2 (celkem 25.200,00 Kč).
V době zve ejnění záměru na ú ední desce došla námitka žadatelů ke
schválené výši kupní ceny, že tato cena p edstavuje cenu za kvalitní zasíťovaný
pozemek v centru města. P edmětný pozemek je však po celém povrchu zcela
znehodnocen celistvou monolitickou vrstvou betonu o tloušťce cca 20 cm.
Odstranění tohoto betonu dle zpracovaného rozpočtu žadatelů tak, aby
pozemek mohl být užíván jako zahrada, činí 36.380,00 Kč. Vzhledem k této
skutečnosti žadatelé navrhli kompromisní kupní cenu ve výši 500,00 Kč/m 2,
pop . odprodej pozemku za schválenou cenu 1.400,00 Kč/m2, po p edchozím
odstranění betonové desky na náklady města.
ZM 19.02.2013 projednávalo výše uvedenou námitku a odložilo rozhodnutí do
doby prově ení nákladů na odstranění betonové desky z p edmětného pozemku
Technickými službami města Klatov.
ZM 26.03.2013 projednávalo cenovou kalkulaci TSMK, v níž celkové náklady na
odstranění betonové desky, tj. výkopové práce bagrem, pomocné práce, odvoz
materiálu, skládkovné, konečné terénní úpravy včetně navezení ornice byly
vyčísleny celkem na 15.246,00 Kč vč. DPH. ZM rozhodlo o nep ijetí námitky
žadatelů a potvrdilo své rozhodnutí o prodeji pozemku za cenu dle cenové
mapy 1.400,00 Kč/m2.
ZM 20.05.2014 revokovalo p edchozí UZM a rozhodlo o prodeji pozemku
žadatelům ve stávajícím stavu za cenu dle ZP obvyklou 500,00 Kč/m2,
s podmínkou úhrady všech nákladů spojených s p evodem kupujícími.
Aktuální stav: manželé
byli několikrát vyzváni k uzav ení kupní smlouvy
za schválených podmínek a bylo jim navrženo i jiné ešení, zejm. pronájem
p edmětného pozemku. Aktuálně navrhují kompromisní výši kupní ceny
400,00 Kč/m2 s tím, že betonovou desku po získání pozemku do svého
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vlastnictví odstraní na své náklady a uhradí všechny náklady spojené
s p evodem.
Rada města nedoporučila ZM schválit revokaci usnesení, tj. schválit prodej za
cenu smluvní 400,00 Kč/m2.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení z 20.05.2014 a schválilo
prodej pozemku č. 4386 o výmě e 18 m 2 v k.ú. Klatovy majitelům sousedních
nemovitostí manželům Ing.
a Ing.
, Lužany
, ve
2
stávajícím stavu za kupní cenu smluvní ve výši 400,00 Kč/m , celkem
7.200,00 Kč, s podmínkou úhrady všech nákladů spojených s p evodem.
Hlasování: pro se vyslovili 3 členové ZM, proti bylo 9 členů, 12 členů se zdrželo
hlasování - usnesení nebylo schváleno.
3)

Výkup pozemku (Kydliny)
k.ú. Kydliny - pp.č. 518/2, žadatelé: Ing.
, Mochtín , Ing.
, Mochtín , výměra 579 m2.
Cena dle znaleckého posudku:
- administrativní
20 Kč/m2
11.580,00 Kč
2
- obvyklá
15 Kč/m
8.685,00 Kč
Majitelky pozemku v Kydlinech jej nabízí městu k výkupu, neboť navazuje na
obecní les. Pozemek je vedený v katastru nemovitosti jako lesní pozemek,
kterým ve skutečnosti nikdy nebyl ani není, jedná se o plochu s nálety bezu.
Původní nabízená kupní cena byla 15.000,00 Kč, posléze majitelky souhlasily
s prodejem za cenu obvyklou, tj. za cenu 8.685,00 Kč.
Rada města doporučila ZM schválit výkup, osadní výbor neměl námitek
k výkupu pozemku, Lesy města Klatov s.r.o. doporučily výkup, dojde ke scelení
lesních pozemků.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo výkup pp.č. 518/2 o výmě e 579 m2 v k.ú. Kydliny
do majetku města za cenu obvyklou 8.685,00 Kč od Ing.
, Mochtín
a Ing.
, Mochtín .
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno.

V tuto chvíli se dostavil MUDr. Jelínek - počet zastupitelů se zvýšil na 25.
3. ROZPOČTOVÉ OPAT ENÍ č. 5/2018
DOTACE NAD 50.000 Kč V JEDNOTLIVÉM P ÍPAD
1) Rozpočtové opat ení č. 5/2018
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 - 4/2018) čerpala rozpočtovou rezervu
města v celkové výši 284.999 tis. Kč. Nyní je tak k dispozici zůstatek rozpočtové
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rezervy ve výši 109.952 tis. Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové
opat ení č. 5/2018 následujícím způsobem:
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018
109.952 tis. Kč
Čerpání rozpočtové rezervy města v rámci RO č. 5/2018
+ 5.391 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018
115.343 tis. Kč
P edložený návrh rozpočtového opat ení č. 5/2018 projednaly na společném jednání
dne 03.09.2018 finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města a
dne 04.09.2018 rovněž rada města. Všechny orgány jej doporučují
zastupitelstvu města ke schválení.
Čís.

Text
Zůstatek rozpočtové rezervy m sta

1

2

3

4a

4b
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6a

6b

6c

7

8

9

10

P íjmy

Výdaje

tis. Kč

tis. Kč

109 952

P íspěvek od Ú adu práce ČR za účelem vytvo ení pracovních p íležitostí
v rámci ve ejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 1 Odbor vnit ních věcí
Navýšení p íjmů z prodeje bytů v rámci hospodá ské činnosti města pro rok
2018, zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 14 - ízené organizace města, SNK,
s.r.o., zvýšení rozpočtové rezervy města
Za azení akce „Projektová dokumentace - Rekonstrukce Podhůrecké ulice,
Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a
její p evod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města
Korekce úroků u hypotéčního úvěru dle závěrečného vyúčtování banky na
rekonstrukci bytového domu čp. 125/V na Plánickém p edměstí Klatovy,
snížení výdajů kap. 4 - Finanční odbor, zvýšení rozpočtové rezervy města
Korekce splátky hypotečního úvěru od ČSOB dle závěrečného vyúčtování
banky na rekonstrukci bytového domu čp. 125/V na Plánickém p edměstí
Klatovy, zvýšení financující položky, čerpání rozpočtové rezervy města a její
p evod do výdajů kap. 4 - Finanční odbor
Finanční vypo ádání dotačního projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji, ZŠ
Čapkova" z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, zvýšení
rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 14 - ízené organizace města, ZŠ Čapkova
P íděl z rozpočtu města do Fondu rozvoje bydlení v souladu se Směrnicí
města Klatov o vytvo ení a použití účelových prost edků tohoto fondu, čerpání
rozpočtové rezervy města a její p evod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy
města, FRB
P íděl z rozpočtu města do Fondu cestovního ruchu, čerpání rozpočtové
rezervy města a její p evod do kap. 13 - Peněžní fondy, Fond cestovního
ruchu
P íděl z rozpočtu města do Fondu dotací (individuální dotace) pro rok 2018,
čerpání rozpočtové rezervy města a její p evod do výdajů kap. 13 - Peněžní
fondy města, Fond dotací
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 9. splátky ve výši jedné desetiny
dotace, zvýšení rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 14 - ízené organizace,
MěÚSS
Neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon
agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018, ve výši 2. splátky dotace,
zvýšení rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
Dotace na výkon sociální práce pro rok 2018 z rozpočtu Ministerstva práce a
sociálních věcí, zvýšení rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
Neinvestiční dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I na
projekt „Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Tolstého, Klatovy, zvýšení
rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 14 - ízené organizace města, ZŠ Tolstého
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616

616

1 990

620

-78

646

28

28

1 000

300

1 000

350

350

3 438

3 438

801

801

598

598
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12

13a

13b

14

15
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P ijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„P ístavba základny SDH Klatovy - Luby", zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 3 Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města
P ijetí dotace z Operačního programu životní prost edí na projekt „Stavební
úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa", zvýšení rozpočtu
p íjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond tepelného hospodá ství, zvýšení
rozpočtové rezervy města
Za azení akce „Expozice - refektá čp. 59/I, Klatovy - stavební úpravy" do
rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její p evod
do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města
P ijetí individuální dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Expozice refektá čp. 59/I, Klatovy - stavební úpravy", zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 3 Odbor rozvoje města, zvýšení rozpočtové rezervy města
Zvýšení rozpočtu projektových p ípravných prací Hospodá ského odboru
MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města a její p evod do výdajů kap. 6 Hospodá ský odbor
Za azení akce „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 393/III, Klatovy" do rozpočtu města, p edpokládané náklady ve výši
46.480 tis. Kč, podíl financování pro rok 2018 ve výši 1.000 tis. Kč financován
z hospodá ské činnosti města, zvýšení rozpočtu p íjmů a výdajů kap. 3 Odbor rozvoje města
Zvýšení rozpočtu sdílených daní města pro rok 2018 na celkovou částku
295 mil. Kč (ve schváleném rozpočtu částka ve výši 278 mil. Kč), ve výši
rozdílu zvýšení rozpočtu p íjmů kap. 4 - Finanční odbor a zvýšení rozpočtové
rezervy města

9 297

4 593

31 000

8 000

1 000

1 000

17 000
47 710

Celkem
Zvýšení rozpočtové rezervy m sta

1 000

42 320

5 391

Zůstatek rozpočtové rezervy m sta po všech RO

115 343

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opat ení č. 5/2018.
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal rozpočtové opat ení č. 5/2018 na svém
jednání dne 04.09.2018 a doporučuje ZM ke schváleni.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - rozpočtové opat ení č. 5/2018 bylo
schváleno.
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém p ípad
a) Oblastní charita Klatovy - dotace na provoz Domova pokojného stá í Naší Paní
ve Václavské ulici v Klatovech za období od 01.01.2018 do 30.06.2018 ve výši
145.660 Kč byla vypočtena podle vzorce schváleného pro tyto účely
v zastupitelstvu města dne 28.06.2016.
b) Oblastní charita Klatovy - žádost o poskytnutí finanční podpory na investice do
domova pro seniory v zájmu splnění požadavků Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje ve výši 150.000 Kč. Rada města doporučuje poskytnutí dotace
v této výši.
c) Český kynologický svaz - Základní kynologická organizace Klatovy - žádost
o poskytnutí dotace na po ízení sanitární buňky (sociálního zázemí) ve výši
372.000 Kč dle cenové nabídky firmy Algeco. Rada města tuto žádost projednala
dne 21.08.2018 a doporučuje poskytnutí dotace ve výši 200.000 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 z ízení), ve znění pozdějších p edpisů, poskytnutí
dotací p esahujících v jednotlivém p ípadě 50.000 Kč a uzav ení ve ejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí.
Hlasování - body a)+b)+c): pro se vyslovilo 25 členů ZM - usnesení bylo
schváleno.
4. ROZBORY FINANČNÍHO HOSPODA ENÍ M STA A
ZA 1. POLOLETÍ 2018

ÍZENÝCH ORGANIZACÍ

Rozbory hospoda ení města a ízených organizací města za 1. pololetí 2018 se
uskutečnily v úterý 28.08.2018. Následně byly s výsledky a závěry pololetního
hospoda ení seznámeny finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva
města na svém společném jednání.
Podrobnější informace k rozboru hospoda ení města i ízených organizací
za 1. polovinu roku 2018 jsou k dispozici na internetových stránkách města pod
následujícím odkazem: http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp a současně na
p iloženém CD.
V rámci rozpočtového hospoda ení města byly v 1. pololetí dodrženy stanovené
závazné ukazatele rozpočtu na straně p íjmů i výdajů. U p íspěvkových organizací
města nebyly shledány závažnější nedostatky, pouze byla ešena problematika
postupu čerpání fondu investic, který vyžaduje p edchozí souhlas z izovatele.
Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospoda ení p íspěvkových
organizací města za 1. pololetí 2018 na svém jednání 04.09.2018 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit finanční hospoda ení města za 1. pololetí 2018.
P íloha:
P ehled o finančním hospoda ení p íspěvkových organizací v 1. pololetí 2018
+ CD s podklady k rozborům hospoda ení města a ízených organizací za 1. pololetí
2018.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospoda ení města za 1. pololetí 2018.
Ing. Kalivoda - finanční výbor se zabýval rozbory hospoda ení na svém jednání dne
04.09.2018 a doporučuje ZM ke schválení.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
5. NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A NAVÝŠENÍ VKLADU M STA KLATOV
DO SPOLEČNOSTI POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ, s.r.o., SCHVÁLENÍ NOVÉ
SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
Město Klatovy má podíl ve společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., podíl činí
950.000,- Kč - 50,38 %. Pro p esnou informaci p ikládáme aktuální p ehled
společníků.
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Obec

Vklad Kč

podíl v %

Bezděkov
Bolešiny
Číhaň
Dlouhá Ves
Dolany

28 200,00 Kč
23 000,00 Kč
6 000,00 Kč
24 930,00 Kč
26 580,00 Kč

1,50
1,22
0,32
1,32
1,41

Hnačov
Hrádek u Sušice
Chlistov
Janovice nad Úhlavou
Kolinec
Lomec

2 880,00 Kč
43 000,00 Kč
3 800,00 Kč
65 700,00 Kč
43 000,00 Kč
3 630,00 Kč

0,15
2,28
0,20
3,48
2,28
0,19

Meziho í
Mokrosuky
Ost etice
Plánice
Poleň
Rabí

1 890,00 Kč
3 900,00 Kč
2 070,00 Kč
51 090,00 Kč
8 700,00 Kč
15 210,00 Kč

0,10
0,21
0,11
2,71
0,46
0,81

10 230,00 Kč
3 300,00 Kč
17 820,00 Kč
950 000,00 Kč
511 540,00 Kč
22 170,00 Kč

0,54
0,17
0,94
50,38
27,13
1,18

4 830,00 Kč
12 330,00 Kč
1 885 800,00 Kč

0,26
0,65
100,00

Týnec
Újezd u Plánice
Žihobce
Klatovy
Sušice
P edslav
Podmokly
Zavlekov

Počet společníků se naposledy zvýšil 21.12.2016. V mezidobí došlo k jednání
s dalšími obcemi. Zájem vstoupit do společnosti projevily: město Hartmanice, městys
Čachrov, obce Žichovice, Nezdice, Chocomyšl, Běha ov.
Souhlas se vstupem nových společníků musí dle společenské smlouvy dát
zastupitelstva současných společníků, děje se tak v tomto období a poslední
zastupitelstvo se bude konat 25.9.2018. Následně jednání valné hromady završí
p istoupení nových společníků.
Pozice města Klatov
Zakládající rozhodující společníci města Klatovy a Sušice zvážili navýšení svých
podílů. Město Sušice se rozhodlo nenavyšovat svůj podíl, město Klatovy ano, a to
o 100.000,- Kč. Tím i nadále zůstane město KT společníkem s podílem p esahujícím
50% na vlastním kapitálu společnosti, konkrétně 50,83%.
Po navýšení bude struktura společníků tato:
Obec

Vklad Kč

podíl v %

Bezděkov

28 200,00 Kč 1,37

Bolešiny

23 000,00 Kč 1,11
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Číhaň
Dlouhá Ves
Dolany
Hnačov
Hrádek u Sušice
Chlistov

6 000,00 Kč
24 930,00 Kč
26 580,00 Kč
2 880,00 Kč
43 000,00 Kč
3 800,00 Kč

0,29
1,21
1,29
0,14
2,08
0,18

Janovice nad Úhlavou
Kolinec
Lomec
Meziho í
Mokrosuky
Ost etice

65 700,00 Kč
43 000,00 Kč
3 630,00 Kč
1 890,00 Kč
3 900,00 Kč
2 070,00 Kč

3,18
2,08
0,18
0,09
0,19
0,10

Plánice
Poleň
Rabí
Týnec
Újezd u Plánice
Žihobce

51 090,00 Kč
8 700,00 Kč
15 210,00 Kč
10 230,00 Kč
3 300,00 Kč
17 820,00 Kč

2,47
0,42
0,74
0,50
0,16
0,86

Klatovy
Sušice
P edslav
Podmokly
Zavlekov
Hartmanice
Běha ov
Čachrov
Chocomyšl
Žichovice
Nezamyslice

1 050 000,00 Kč
511 540,00 Kč
22 170,00 Kč
4 830,00 Kč
12 330,00 Kč
30 450,00 Kč
5 280,00 Kč
14 820,00 Kč
3 390,00 Kč
19 800,00 Kč
6 060,00 Kč

50,83
24,76
1,07
0,23
0,60
1,47
0,26
0,72
0,16
0,96
0,29

2 065 600,00 Kč 100,00

Rada města Klatov návrh odsouhlasila na svém zasedání dne 04.09.2018.
Schválením zastupitelstva města Klatov, spolu s dalšími společníky, bude naplněna
podmínka vstupu nových společníků, které završí jednání valné hromady společnosti
v termínu 26.9. - 4.10.2018 (bude ještě up esněno).
P íloha: společenská smlouva
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města:
1a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.
na novou výši 2.065.600,- Kč,
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.050.000,- Kč,
1c) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.
byly upsány takto:
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši
1.050.000,- Kč,
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- p istupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běha ov,
obec Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše
vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
1d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.
dle p edloženého návrhu.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
6. ŽÁDOST O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU - SK KLATOVY 1898, z.s.
A TJ START LUBY, z.s.
1) SK Klatovy 1898, z.s.
Zastupitelstvo města na zasedání 14.08.2017 schválilo spolufinancování projektu
Fotbalové h iště - změna povrchu a výstavba zázemí pro SK Klatovy 1898, z.s., a to
do výše max. 6,2 mil. Kč vč. DPH z rozpočtu města. Žádost z programu MŠMT
„Státní podpora sportu 2017/2018 - Program 133 530 a Podprogram 133D 531“
nebyla žadateli schválena.
V průběhu zá í 2018 bude vyhlášen obdobný investiční program na státní podporu
sportu. SK Klatovy 1898, z.s. hodlá podat novou žádost do tohoto programu na
změnu povrchu fotbalového h iště. Rozpočet na tuto akci je vyšší, než v loňském
roce, a proto žádá zastupitelstvo města o schválení spolufinancování svého projektu
ve výši 7.000.000 Kč vč. DPH.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Fotbalové h iště - změna
povrchu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ žadateli
SK Klatovy 1898, z.s., max. do výše 7.000.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města.
2) TJ Start Luby, z.s.
Zastupitelstvo města na zasedání 14.08.2017 schválilo spolufinancování projektu
Minih iště UMT - TJ Start Luby pro TJ Start Luby, z.s, a to do výše max. 900 tis. Kč
vč. DPH z rozpočtu města. Žádost z programu MŠMT „Státní podpora sportu
2017/2018 - Program 133 530 a Podprogram 133D 531" nebyla žadateli
schválena.
V průběhu zá í 2018 bude vyhlášen obdobný investiční program na státní podporu
sportu. TJ Start Luby, z.s. hodlá podat novou žádost do tohoto programu, a proto
žádá zastupitelstvo města o schválení spolufinancování svého projektu ve stejné
výši, tedy 900.000 Kč vč. DPH.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Minih iště UMT - TJ Start
Luby z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu" žadateli
TJ Start Luby, z.s., max. do výše 900.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města
Mgr. Zwiefelhofer - jaké je tam zázemí? To je nějaká buňka, nebo tam budou stavět
něco?
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Pan starosta - u fotbalistů? Tam v tuto chvíli bude osvětlení, oplocení, povrch h iště.
Budeme doufat, že to vyjde o něco levněji, aby se tam stavěli kabiny, tribuna - to
bychom se bavili o 35 mil. Kč, je to tréninkové h iště.
V tuto chvíli se dostavila Mgr. Šlajsová - počet zastupitelů se zvýšil na 26.
Mgr. Zwiefelhofer - to bude, jak byla ta škvára?
Pan starosta - ano.
Mgr. Zwiefelhofer - právě na té škvá e mají atleti dopadiště pro kladívko, protože to
nemohou házet naho e. Je to nějak domluveno?
Pan starosta - toto by mělo jít domluvit na sokolském stadionu, nebo někde nad
letním stadionem naho e.
JUDr. Štancl - 7 mil. Kč je 40 %, to znamená, že to zdražení je o dost vyšší, bylo
v tom i zázemí.
Pan starosta - oni to z toho vyndávají, aby ten projekt byl co nejlevnější. Také ceny
stavebních prací za poslední čty i roky jsou někde trošku jinde.
MUDr. Janek - součástí tréninku bude běh z kabin, které mají dneska.
Mgr. Kučera - byl jsem upozorněn paní kolegyní Komaňskou - vrátím se k bodu 5,
který se týká odpadového hospodá ství - myslím, že jsme schválili pouze navýšení
vkladu a neměli bychom hlasovat i o bodu 1c a 1d? To nám není jasné.
Pan starosta - jestli mohu poprosit, pojďme dodělat tento bod, a pak vysvětlím.
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
Pan starosta - já jsem íkal, že to znamená také p istoupení několika vsí, a tím
pádem, že je t eba navýšit ten vklad. Bral jsem to tak, že vysvětluji bod 1 a, b, c, d,
že to spolu souvisí a že se hlasuje o návrhu, který tam je.
7. NÁVRH NA UD LENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ M STA KLATOV PANU
JI ÍMU SUCHÉMU
Město Klatovy bylo opakovaně osloveno občany s návrhem udělit čestné občanství
města Klatov panu Ji ímu Suchému. Ji í Suchý je respektovanou osobností
československé a české kultury. Je všestranným umělcem (texta em, hudebníkem,
zpěvákem, dramatikem, režisérem, spisovatelem, básníkem …), ale i schopným
manažerem ( editelem a zakladatelem divadel: nap . Na Zábradlí, Semafor). Je
všeobecně známou osobností, již není t eba zvláště p edstavovat.
Jeho vztah ke Klatovům je srdečný a osobní. Ačkoliv se tu nenarodil, záhy se jeho
rodina do Klatov p estěhovala a on tu strávil prvních 5 let svého života. Jeho rodiče
Jaroslav Suchý a Růžena Beštová pocházeli z Klatov, jeho prarodiče po obou
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stranách tu žili. Ji í Suchý se do Klatov pravidelně vrací, dle svých slov jsou pevně v
jeho srdci, cítí zde své ko eny. P i osobním jednání ekl, že p ípadného čestného
občanství našeho města by si velmi vážil a samoz ejmě je p ijal.
Je čestným občanem Plzně (kde se narodil), čestným občanem Prahy („velké" i
Prahy 6, kde žije). V roce 2013 mu byl udělen ád Tomáše Gariggue Masaryka.
V letošním roce jej „Hlávkova nadace“ (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových)
ocenila čestnou cenou Ars longa za mimo ádný p ínos české kultu e. Je prvním
nositelem této ceny.
Rozhodnutí udělit čestné občanství je v kompetenci zastupitelstva města. Rada
města doporučila zastupitelstvu města čestné občanství Ji ímu Suchému udělit.
P íloha: dopis od p. J. Suchého
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství panu Ji ímu Suchému, nar.
1.10.1931, bytem Praha 6.
Pan starosta - rozhodneme-li se občanství udělit, budu moc rád, když si 9. íjna
najdete čas a p ijdete do ob adní síně radnice.
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - usnesení bylo schváleno.
8. POJMENOVÁNÍ VOLNÉHO PROSTRANSTVÍ NA RYBNÍČKÁCH
Mgr. Kučera navrhuje, aby část města ohraničená ulicemi Plzeňská, Dobrovského,
Rybníčky a Maxima Gorkého (parčík, kde d íve stávala socha Ant. Zápotockého) byla
pojmenována „náměstí P emysla Otakara II.“.
Odůvodnění:
1) Zakladatel města není v Klatovech dosud nijak p ipomenut (sochu nad spo itelnou
raději nevzpomínám, tudíž nepočítám).
2) Tímto aktem nebude nijak dotčen žádný z občanů, firem či institucí (výměna
dokladů, atd.).
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo pojmenování ve ejného prostranství zvaného
„Rybníčky“ ohraničeného ulicemi Plzeňská, Dobrovského, Rybníčky a Maxima
Gorkého (pp.č. 185/1 v k.ú. Klatovy) na „náměstí P emysla Otakara II.“.
Pan starosta - je to návrh pana zastupitele Dušana Kučery, víte, že zde p ipomíná,
že Klatovy jsou městem p emyslovským a král nemá v našem městě ani ulici, ani
prostranství, ani sochu. Dlouze hledal místo, kde by bylo možné určité území po
P emyslu Otakaru II. pojmenovat tak, aby nezasáhlo to, co vždycky nechceme,
obyvatele. Poda ilo se najít toto místo na Rybníčkách, kde není žádná adresa.
Mgr. Kučera - název Rybníčky úplně nezmizí, ulice se jmenuje Rybníčky, takže stále
bude existovat. Domnívám se, že plocha je vybrána s rozumem. Doufám, že mě
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zastupitelé a zastupitelky podpo í a p ipomeneme si důstojným prostranstvím
zakladatele města.
Pan starosta - mě tak napadá, že v roce 2020 bude 760 let našeho města, může tam
být nějaký program právě k těmto oslavám, prostor tam na to je.
JUDr. Štancl - tím p ípadným pojmenováním je nakročeno na sochu.
Pan starosta - já jsem íkal, že Klatovy nemají ani sochu, ani ulici, ani náměstí a že
jsme se snažili najít místo, kde nebudou zasaženi obyvatelé města výměnou
dokumentů. Jestli je nakročeno na sochu, toť otázka, toť vůle zastupitelů.
JUDr. Štancl - město se tím za adí do poměrně dlouhé ady měst, které náměstí
nebo ulici P emysla Otakara nesou. My bychom spíš měli něčím vynikat, než se adit.
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení
bylo schváleno.
9. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU - M STSKÉ KULTURNÍ ST EDISKO
KLATOVY 2018
Zpráva - viz p íloha.
Mgr. Kučera okomentoval zprávu kontrolního výboru.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole MěKS Klatovy v roce 2018
p edloženou kontrolním výborem.
Ing. K íž - závěry: je zde doporučení, aby z izovatel věnoval trvalou pozornost MěKS
- to je samoz ejmé, věnujeme a budeme věnovat. Důvodnost růstu provozního
p íspěvku včetně roku 2018 - p ipravíme. P íspěvek v roce 2015 - bylo konzultováno
na rozborech.
Mgr. Kučera - zastavil bych se u bodu a) - p imlouvali bychom se za to, aby provozní
ád byl schvalován radou města.
Ing. K íž - ale u jiných za ízení to není, není to ani u škol, ani nikde jinde. Myslíme si,
že to p ísluší vedení MěKS, stejně tak jako u jiných organizací.
Mgr. Kučera - potom by to chtělo ešit celkově, tomu rozumím.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování.
Pan starosta - pochopitelně, že musí zaznít ještě stanovisko MěKS. Jenom bych rád
upozornil: pozor na to schvalování různých ádů, u čistě našich organizací nechť
tomu tak je, ale školy, školka - tam je to poloviční záležitost - stát a z izovatel, kde
jedou trošku v jiném režimu. Paní Komaňská mi p itaká, protože to tak skutečně je.
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10. ZPRÁVY VEDENÍ M STA
11. DISKUSE
Mgr. Karnet - chtěl bych se zeptat na stavební dílo Sobětice - termín dokončení?
Momentálně je tam situace dost komplikovaná, zvláště ve špičce. Nemohl by to
provozovatel nějak upravit? Výjezd z Klatov je obsazen až k benzinové pumpě a
z druhé strany nestojí prakticky nic. Čas prodlevy je tam strašně dlouhý.
Pan starosta - je to komunikace I. t ídy, není to komunikace čistě města - my tam
budujeme cyklostezky. Nejsme spokojeni s tím, jak to probíhá, byli upozorněni velmi
důrazně, p. Kocfelda tam tráví poměrně dost času s nimi. Termín dokončení je první
týden v listopadu. Problém je v tom, že dochází i k výměně sítí.
P. Papež - chtěl bych se zeptat na nové velkoobjemové květinové nádoby pod
kašnou - bylo konzultováno jejich umístění, po ízení, styl s odborem kultury a
p ípadně s architektkou města? Je to nehezké.
P. Pošefka - konzultované s architektkou to nebylo, protože jsem to nepovažoval ani
za nutné, myslel jsem, že měníme nádoby, které jsou ošklivé, rozbité, nefunkční a že
dáváme stejný tvar, pouze o 10 cm vyšší i ve stejném barevném designu. Vidíte, jak
vypadají květiny, které jsou tam vysazené, a víte, jak vypadaly květiny p edtím, ten
rozdíl je patrný. Nádoby jsou profesionální, vyrábí je francouzská firma, jsou
umisťované po celé Evropě, ale hlavně splňují funkčnost. Nádoby mají dvoustěnný
plášť, v plášti je voda, která tam vydrží měsíc, ve vodě jsou hnojiva, zezdola jsou
vytažené knoty do půdy, rostliny si berou vodu, jak pot ebují. Jestli jsme udělali něco
špatně, tak toto určitě ne.
Ing. Chroust - mám reakce takové, že se to lidem líbí.
P. Pošefka - ty nádoby dneska vůbec nejsou vidět.
P. Papež - co se týče rostlin, musím, jako zahradník, TSMK hodně pochválit, jsou
v perfektním stavu. Nemám rád imitace, tak to berte jako můj osobní názor.
12. USNESENÍ A ZÁV R
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil p ítomné
člen návrhové komise Mgr. Kučera.
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva
m sta Klatov bylo schváleno.
Pan starosta - za čty i týdny proběhnou komunální volby, ale pak vždycky ještě trvá
nějakou dobu, než se ustanoví nové zastupitelstvo, než je schopno se pracovně sejít,
protože očekávám, že se ještě objeví nějaké body, které bychom měli projednat, tak
si zkuste blokovat termín pravděpodobně 2. íjna 2018 večer na jednání, rád bych to
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spojil p ípadně i s nějakým krátkým pracovním jednáním zastupitelstva, protože blíží
se to nejzásadnější a to je rozpočet města na další rok. Chtěl bych poděkovat za čty i
roky činnosti, které jste pro město odváděli. Velmi oceňuji, že toto zastupitelstvo se
nikdy nesnížilo k osobním urážkám, nebo k jakýmkoliv jiným.
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ve 20:30 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 31. 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) Mgr. Karnet - upravit průjezd Soběticemi
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