Počet stran: 26

Z Á P I S č. 3
ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného
dne 19.02.2019 v 19:00 hodin v malém sále KD
v Klatovech

Přítomno: 25 členů ZM (v 19:05 h se dostavil p. Papež)
Omluveni: JUDr. Štancl, MUDr. Jelínek
Přítomno občanů: 34

Program:
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov
1) Kontrola plnění usnesení
2) Složení osadních výborů a volba předsedů
3) Návrhy na majetkoprávní úkony
4) Projekt „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice" návrh na podání žádosti o dotaci do programu MMR
5) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Dotace pro Oblastní charitu Klatovy
6) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících kanalizací s obcí Mochtín
7) Návrh vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Klatovy pro školní rok 2019/2020
8) Návrh změny zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.
9) Žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného
10) Zprávy vedení
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr

ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne
13.02.2019 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 24 členů zastupitelstva města.
Pan starosta představil přítomným novou ředitelku Městské knihovny Bc. Jarmilu
Poupovou.
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:
Mgr. Kopecký zápis podepsal a souhlasí. P. Papež v tuto chvíli nebyl přítomen na
jednání, zápis podepsal.
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: p. Buriánek, Mgr. Pleticha.
Hlasování – p. Buriánek: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování –
p. Buriánek byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Hlasování – Mgr. Pleticha: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování
– Mgr. Pleticha byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Fiala, Mgr. Veselý, Ing. Zavřel.
Hlasování - p. Fiala: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování –
p. Fiala byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování – Mgr. Veselý: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování –
Mgr. Veselý byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování – Ing. Zavřel: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel – 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.
V tuto chvíli se dostavil p. Papež – počet zastupitelů se zvýšil na 25.
Pan starosta seznámil přítomné s programem jednání. Dal o programu hlasovat.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - program jednání byl schválen.
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1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
S kontrolou plnění usnesení z 2. zasedání ZM, konaného dne 11.12.2018, seznámil
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - zastupitelstvo města bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání ZM.
2. SLOŽENÍ OSADNÍCH VÝBORŮ A VOLBA PŘEDSEDŮ
Od začátku letošního roku probíhají v jednotlivých integrovaných obcích veřejné
schůze, jejichž součástí je i volba nových osadních výborů. Složení osadních výborů
a jejich předsedy určuje zastupitelstvo města.
Předkládám zastupitelstvu města složení osadních výborů u obcí, kde již proběhly
volby a návrh na jejich předsedy. Složení ostatních osadních výborů bude
předloženo na další zasedání zastupitelstva města.
Luby - Ivan Havlovic, Ing. Karel Kalaš, Pavel Bečka, Mgr. Kamil Pikhart, Vlastimil
Nadymáček, Milan Hrách, Milan Kuneš.
Štěpánovice - Josef Bouřil ml., Ladislav Rubáš, Diana Hušková, Jan Boroň, Ivan
Feshchak, Jan Zeman, Jiří Touš ml.
Střeziměř/Křištín - Josef Holeček, Petr Dražka, Karel Adam, Vendula Edlová,
Miroslav Pekař, Petr Hruška, Pavel Krejčík.
Točník - Petr Brabec st., Alena Bálková, Miroslav Dražka, Pavel Hejpetr, Josef
Zeman, Václav Karas, Miroslav Šafařík, Jaroslav Rehák.
Dehtín - Vladimír Kučera, Jaroslava Kolářová, Jan Žežule, Martina Peterová, Jana
Žežulová.
Pihovice - Kateřina Kobzová, Jana Blahníková, Petr Žižkovský, Vít Kožukar.
Návrh na usnesení
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, určilo složení osadních
výborů ve vyjmenovaných částech města dle předloženého seznamu.
2) Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo následující předsedy
osadních výborů městských částí: Luby – Ivan Havlovic, Štěpánovice – Josef
Bouřil ml., Střeziměř/Křištín – Josef Holeček, Točník – Petr Brabec st., Dehtín –
Vladimír Kučera, Pihovice – Kateřina Kobzová.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
3. NÁVRHY NA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
Část A
Úkon č. 1 byl zveřejněn ve dnech 18.12.2018 až 03.01.2019.
Úkon č. 2 nebyl aktuálně zveřejněn, zákon o obcích to nevyžaduje.
Úkony č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nebyly zveřejněny, zákon o obcích to nevyžaduje.
Úkon č. 10 byl zveřejněn ve dnech 16.01.2019 až 01.02.2019.
Úkon č. 11 byl zveřejněn ve dnech 21.01.2019 až 06.02.2019.
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Úkon č. 12 byl zveřejněn ve dnech 18.12.2018 až 03.01.2019.
1)

Drslavice - prodej obecního pozemku – revokace UZM
ZM 11.09.2018 rozhodlo o prodeji zbytkového obecního pozemku v oplocení
zahrady u domu čp.
v Drslavicích
a
.
Před realizací prodeje došlo k prodeji uvedeného domu a zahrady a nová
majitelka žádá o prodej obecního pozemku do svého vlastnictví za stejných
podmínek.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo prodej pp.č. 147/37 v k.ú. Drslavice u Tupadel
o výměře 12 m2 a cenu obvyklou 170,00 Kč/m2, tj. celkem 2.040,00 Kč bez
DPH, majitelce sousedních nemovitostí
,
.
,
Klatovy .

2)

Tupadly - výkup pozemku – revokace UZM
ZM 28.06.2017 rozhodlo o výkupu části pp.č. 95/1 v k.ú. Tupadly u Klatov
o výměře cca 10 m2 za cenu 50,00 Kč/m2, tj. celkem cca 500,00 Kč, od
pro výstavbu chodníku. Po provedení stavby a skutečného
zaměření bylo zjištěno, že předmětný pozemek je dotčen pouze v rozsahu
1 m2. Vzhledem k tomu předkládáme návrh na revokaci.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo výkup pp.č. 95/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Tupadly
u Klatov do majetku města od
,
, Klatovy, za
cenu smluvní 50,00 Kč/m2 bez DPH.

3)

NOVÝ ÚKON: výkup pozemku do majetku města (Plánická ulice)
k.ú. Klatovy – pp.č. 4242/632, žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad
Labem-Klíše, zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 Brno–
Zábrdovice, výměra 28 m2.
Cena dle znaleckého posudku:
- administrativní
7.770,00 Kč
cca 278,00 Kč/m2
- obvyklá
8.000,00 Kč
cca 285,00 Kč/m2
Stavbou cyklostezky do Čínova, která bude realizovaná v rámci východního
obchvatu Klatov, je dotčen mimo jiné pozemek u regulační stanice plynu
v Plánické ulici ve vlastnictví GasNet, s.r.o. Vlastník požaduje, aby město
pozemek vykoupilo za cenu obvyklou. Ostatní pozemky pro cyklostezku jsou již
majetkoprávně vypořádány (smlouvy o právu k provedení stavby, výkup
investorem obchvatu ŘSD Plzeň).
Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo výkup pp.č. 4242/632 o výměře 28 m2 v k.ú.
Klatovy do majetku města od GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad LabemKlíše za celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou 8.000,00 Kč,
bez DPH.

4)

NOVÝ ÚKON: bezúplatný převod nemovitostí do majetku města (Komenského
ulice)
k.ú. Klatovy – část pp.č. 517/1 vč. stavby opěrné zdi, žadatelé:
a
2
, .
, Klatovy IV, výměra cca 20 m .
Majitelé nemovitostí - areálu sklenářství v Komenského ulici - nabízí městu
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k bezúplatnému převodu část svého pozemku s opěrnou zdí, který sousedí se
zadní částí kina Šumava (za šatnou). Tvrdí, že opěrná zeď patří historicky ke
kinu a umožňuje přístup k objektu.
Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku vč. opěrné zdi
do majetku města.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pp.č. 517/1 o výměře
cca 20 m2 vč. opěrné zdi v k.ú. Klatovy do majetku města od
a
, .
, Klatovy IV.
P. Rehák – nemáme tady, jak to bylo projednáváno na majetkové komisi, tak se
chci zeptat, z jakého důvodu to potřebujeme? Zeď je ve špatném stavu,
vynaložíme prostředky na to, aby zeď vůbec držela pohromadě. Nemyslím si,
že jsme ve stavu, kdy skutečně tu zeď potřebujeme, byť takhle rozpadlou.
Pan starosta – byly tam hraniční nejasnosti, když jsme potřebovali řešit u kina
nouzový východ, což vede přímo sem, tak majitel bez problémů souhlasil, ne
vždycky to tak funguje. Teď když jsme tam potřebovali kopat sítě tak také.
Určitě má jistou obavu, že když se mu při té zdi začne kopat, takže se ten stav
ještě dále zhorší. Rada města řekla, převezměme to, ať máme kolem výkopu
klid, udělejme tento krok, ale jednejme, aby to bylo bezúplatně, a tím se srovná
hranice.
P. Rehák – nevím, kdo určuje, že historicky to patří ke kinu? To tady nikde
nevidíme.
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, proti byli 2 členové, 1 člen se zdržel
hlasování – usnesení bylo schváleno.
5)

NOVÝ ÚKON: bezúplatný převod pozemků do majetku města (Luby, nad
řadovkami)
k.ú. Luby – pp.č. 177/4 a 177/5, vlastník: Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, Praha-Žižkov, celková výměra 191 m2.
Jedná se o pozemky v lokalitě nad řadovkami v Lubech. Město zvažuje
vybudování protipovodňových opatření v místě, pozemky by byly těmito
opatřeními dotčeny. Usnesení zastupitelstva obce je jednou z povinných příloh
žádosti na SPÚ, není zaručeno, že žádosti bude vyhověno.
Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků do majetku
města.
Osadní výbor souhlasil s převodem pozemků do majetku města.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků pp.č. 177/4 a 177/5
v k.ú. Luby o celkové výměře 191 m2 od Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, do majetku města.

6)

NOVÝ ÚKON: výkup nemovitostí (Luby)
k.ú. Luby – stp.č. 73/1, 73/2 a 205, pp.č. 27, 37/3, vlastník: Pekárny a cukrárny
Klatovy, a.s., Za Tratí 602, Klatovy, výměra celkem 698 m2, z toho zastavěná
plocha 539 m2.
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Nabízená cena 999.000,00 Kč, tj. 1.431,00 Kč/m2.
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. nabízí městu k odkupu nemovitosti v Lubech.
Dle KN se jedná o stavbu pro výrobu a skladování a přilehlé pozemky. Objekt
se nachází v těsné blízkosti silnice Klatovy - Železná Ruda a sousedí se
současnou hasičskou zbrojnicí v Lubech. Objekt je z roku 1945 a má jedno
nadzemní podlaží a nevyužitý půdní prostor. Zdivo je cihelné bez izolace proti
zemní vlhkosti, stropy dřevěné trámové, střecha sedlová, krov dřevěný, krytina
z eternitových šablon, podlaha dusaná, okna jednoduchá ocelová, vrata
dřevěná, vnitřní omítky vápenné hrubé, venkovní omítky vápenné hrubé
v kombinaci s režným zdivem. Na objekt navazuje přístavek z roku 1964
o jednom nadzemním podlaží bez půdního prostoru. Střecha je sedlová, krov
dřevěný, krytina z vlnitého eternitu, strop dřevěný trámový, podlaha betonová,
okna jednoduchá, dveře dřevěné, omítky vápenné hrubé, klempířské
konstrukce z pozinkovaného plechu. Objekt i přístavek jsou v původním stavu,
bez napojení na inženýrské sítě, stav odpovídá stáří a opotřebení, byla
prováděna pouze nejnutnější údržba.
Dle poskytnutého znaleckého posudku z r. 2011 cena za objekt i s pozemky
činila 1.136.000,00 Kč, kde cena pozemků byla určena na základě tehdy platné
cenové mapy, tj. 1.000,00 Kč/m2. V minulosti (r. 2014) o objekt město Klatovy
projevilo zájem, ale objekt byl dlouhodobě pronajat.
Rada města doporučila ZM schválit výkup nemovitostí.
Osadní výbor doporučil ke koupi, neboť se jedná o potřebný objekt na
strategickém místě v blízkosti hasičské zbrojnice. Do budoucna zde lze umístit
či vybudovat nějaký objekt občanské vybavenosti. Ve stávajícím stavu lze
objekt pravděpodobně využít pouze jako sklad různých potřeb pro SDH Luby,
vč. potřeb k prevenci a řešení povodňových stavů či přívalových dešťů,
případně pro potřeby města.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo výkup nemovitostí stp.č. 73/1, 73/2, 205 a pp.č.
27 a 37/3 o celkové výměře 698 m2 v k.ú. Luby do majetku města od
společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., Za Tratí 602, Klatovy, za cenu
999.000,00 Kč.
7)

NOVÝ ÚKON: výkup pozemku pod cestou a dar cesty (Habartice)
a) k.ú. Habartice u Obytců – pp.č. 792/3, ostatní plocha
b) k.ú. Habartice u Obytců – stavba cesty vedená po pozemcích města - pp.č.
78/1, 792/1, 441/2, 791/1, 685/3, 671/29 a pozemcích třetích osob - pp.č.
792/15, 384/1, 792/14, 792/13, 441/13, 441/11, 792/12, 800, 399/3, 792/6,
792/7, 791/2, 791/5, 791/4, 791/3,731/8, 671/6 a 792/3,
žadatel: České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, zastoupené
Jiřím Zrůstem, předsedou představenstva,
a) výkup pozemku v obci Habartice, na kterém se nachází veřejná cesta
b) dar stavby veřejné cesty v délce 1 217,80 m a šířce 2,50 – 3,00 m
Výměra a) 1 085 m2
b) dle pasportu komunikace 3 138,54 m2,
Cena dle ZP z 10/2018:
- administrativní
150,00 Kč/m2
celkem 162.750,00 Kč
- obvyklá
50,00 Kč/m2
celkem 54.250,00 Kč
+ DPH v aktuální výši
Prodávající souhlasí s cenou obvyklou.
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Město Klatovy ve spolupráci s obcemi mikroregionu Plánicko ověřuje možnost
využití vybraných lesních cest v regionu pro cyklotrasy či smíšené stezky.
Významnou z tohoto pohledu je cesta z Habartic k vysílači Barák. ORM oslovil
České Radiokomunikace a. s., vlastnící pozemek na okraji obce Habartice, na
kterém cesta začíná. Po několika jednáních, kdy CRA chtěly městu odprodat
pozemek i se stavbou cesty (za účetní cenu), umístěnou na pozemcích různých
vlastníků, se podařilo vyjednat prodej pozemku pod cestou za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem a dar stavby cesty bezúplatně. Dle pasportu
komunikací je darovaná cesta dlouhá 1 217,80 m a při její šířce od 2,50 do
3,00 m zabírá celkovou plochu 3 138,54 m2. Cesta byla původně vybudována
z penetrovaného kameniva. V současné době se nachází ve stavu nutné
rekonstrukce, protože probíhající těžba dřeva v loňském roce a těžká lesnická
technika povrch cesty na mnoha místech zcela zničila. ORM jednal rovněž
s dalšími vlastníky dotčených pozemků (Lesy ČR, s.p., SPÚ, St. statek Jeneč,
soukromníci) o možném výkupu a eviduje převážně souhlasy vlastníků
k prodeji.
Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku a dar stavby.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo:
a) výkup pozemku pp.č. 792/3 o výměře 1 085 m2 v k.ú. Habartice u Obytců do
majetku města od Českých Radiokomunikací a. s., Skokanská 2117/1, Praha
6, za cenu smluvní 54.250,00 Kč + DPH,
b) dar stavby lesní cesty neevidované v katastru nemovitostí z Habartic
k vysílači Barák do majetku města od Českých Radiokomunikací a.s.,
Skokanská 2117/1, Praha 6.
8)

NOVÝ ÚKON: bezúplatný převod pozemku (Chaloupky)
k.ú. Klatovy - pp.č. 2593, vlastník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha 3-Žižkov, celková výměra 461 m2.
Město je vlastníkem příjezdové komunikace na Chaloupky a celé lokality letiště.
Mezi obecní pozemky je vklíněn státní pozemek ve správě Státního
pozemkového úřadu, který má město možnost získat bezúplatně. Jedná se
o tzv. silniční pomocný pozemek podél komunikace směrem k letišti, který
slouží k odvádění povrchových vod z komunikace. Pozemek je dlouhodobě
neudržovaný. Usnesení zastupitelstva města je jedna z povinných příloh
dokládající se k žádosti o převod.
Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku pp.č. 2593 v k.ú.
Klatovy od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3–
Žižkov, do majetku města.

9)

NOVÝ ÚKON: bezúplatný převod pozemků a technické infrastruktury do
majetku města
k.ú.Točník u Klatov – pp.č. 214/4, 214/6, 214/13, 214/16, 214/21, 217/4,
vlastníci:
, Točník
, Klatovy; SJM
a
.
.
, Točník
, Klatovy;
,
, Klatovy;
,
, Klatovy;
,
, Klatovy;
SJM
a
.
,
, Klatovy;
,
, Praha-Petrovice, výměra 1 000 m2.
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Majitelé stavebních parcel vlevo při příjezdu do Točníku připravují výstavbu
vodovodního (129 m) a kanalizačního řadu (132 m) a veřejného osvětlení
v komunikaci, která je v jejich spoluvlastnictví. Dar pozemků projednalo ZM
25.03.2008 a následně byla uzavřena s původními spoluvlastníky smlouva
o budoucí smlouvě darovací na pozemky pod komunikací. V mezidobí došlo ke
změně spoluvlastníků, proto je celá záležitost znovu projednána a řešena
komplexně. Darovací smlouva bude uzavřena po vybudování a zkolaudování
všech inženýrských sítí a po kolaudaci stavby obslužné komunikace.
Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru TI a pozemků.
ŠVK doporučil převod vodovodního a kanalizačního řadu do majetku města.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního
řadu, veřejného osvětlení a pozemků včetně stavby komunikace na pozemcích
pp.č. 214/4, 214/6, 214/13, 214/16, 214/21, 217/4 v k.ú. Točník u Klatov do
majetku města od spoluvlastníků , Točník
, Klatovy; SJM
a
.
.
, Točník
, Klatovy;
,
, Klatovy;
,
, Klatovy;
,
, Klatovy; SJM
a .
,
,
Klatovy;
,
, Praha-Petrovice.
10) Prodej obecní nemovitosti nájemci dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku
města Klatovy
bytová jednotka č. 763/7, 3+1 s příslušenstvím, vč. spoluvlastnického podílu id.
225/10000 na společných částech domu a na stp.č. 4043 a 4044 v domě čp.
762-763/II v k.ú. Klatovy – ul. Za Beránkem za kupní cenu 312.200,00 Kč
,
, Klatovy II.
11) Prodej obecní nemovitosti nájemci dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku
města Klatovy:
bytová jednotka č. 635/9, 2+1 s příslušenstvím, vč. spoluvlastnického podílu id.
311/10000 na společných částech domu čp. 635-636/II a na stp.č. 2896 a 2897
v k.ú. Klatovy – Plzeňská ulice za kupní cenu 278.250,00 Kč
,
, Klatovy II.
12) Prodej obecní nemovitosti dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města
Klatovy
bytová jednotka č. 293/2, 1+0 s příslušenstvím, vč. spoluvlastnického podílu id.
2938/118647 na společných částech domu a na stp.č. 1358 v domě čp. 293/II
v k. ú. Klatovy – Masarykova ulice za kupní cenu 701.000,00 Kč
.
a
.
,
, Blovice.
Hlasování – body č. 1, 2, 10, 11, 12: pro se vyslovilo 25 členů ZM – body č. 1, 2,
10, 11, 12 byly schváleny.
Hlasování – body č. 3, 5 až 9: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 1 člen se zdržel
hlasování – body č. 3, 5 až 9 byly schváleny.
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Část B: záměry majetkoprávních úkonů
1) Prodej obecního pozemku (Pod Borem)
k.ú. Klatovy – části pp.č. 1927/14, ostatní plocha
žadatel
a)
,
, p. Klatovy
b)
,
, p. Klatovy a
,
, p. Klatovy,
prodej částí zbytkového obecního pozemku,
výměra a) cca 557 m2 a
b) cca 1 368 m2, celkem cca 1 925 m2
ZM 22.05.2007 schválilo prodej pozemků investorům v PZ za cenu
320,00 Kč/m2
celkem
a) cca 178.240,00 Kč
b) cca 437.760,00 Kč
+ DPH v aktuální výši.
Bratři
mají provozovnu autodopravy, autobazaru, myčky a opravny
Pod Borem a požádali o prodej pozemku naproti jejich areálu za účelem
vybudování skladů a zázemí pro autodopravu. Jedná se o pozemek o délce cca
111,5 m a šířce od 16,7 m do 20,8 m. Žadatelé by ponechali pruh při MK o šíři
cca 1 m např. pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. Při prověřování
pozemku bylo zjištěno, že část předmětného pozemku má připlocen majitel
sousedního pozemku, p. Petr Nejdl, který byl vyzván k nápravě a při jednání
projevil zájem o odkoupení části zaploceného obecního pozemku pro účely
zřízení druhého vjezdu na jím vlastněný sousední pozemek. Oba žadatelé se
následně dohodli na výměře a umístění požadovaných částí pozemku.
Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku se zachováním pruhu při
komunikaci v šíři 1 m.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo:
a) prodej obecního pozemku při ponechání pruhu při komunikaci o šíři 1,0 m,
část pp.č. 1927/14 o výměře cca 557 m2
,
,
Klatovy, za cenu 320,00 Kč/m2, tj. celkem cca 178.240,00 Kč + DPH a
b) prodej obecního pozemku při ponechání pruhu při komunikaci o šíři 1,0 m,
část pp.č. 1927/14 o výměře cca 1 368 m2 do spoluvlastnictví
,
, Klatovy a
,
, p.
2
Klatovy, za cenu 320,00 Kč/m , tj. celkem cca 437.760,00 Kč + DPH.
P. Rehák – opět mi chybí nějaký výstup z majetkové komise, chápu, že komise
je jen poradní orgán, kterým se neřídíte. Nicméně tento úkon jsme projednávali
3x, nebo minimálně 2x. Vždy jsme na komisi uplatňovali, že pruh 1 m je
absolutně nedostatečný na cokoliv, byť i na kontejnery na separovaný odpad.
Říkali jsme, že by si tam město mělo ponechat širší pruh, aby se tam
v budoucnu dal vybudovat chodník, možná nějaké sítě položit do budoucna.
Naproti je ten pruh dostatečný, je tam chodník, tráva. Na majetkové komisi jsme
to neodsouhlasili 2x nebo 3x s podmínkou 1 m.
Pan starosta – do rady se to vracelo taky 2x, nebo 3x, debata o tom byla,
původně tam byl vámi navržený pětimetrový pruh. Dotaz byl, k čemu tam těch
5 metrů bude? K čemu bude užitečných? Jedna z odpovědí byla, že bychom
tam mohli budovat parkoviště. Debatovalo se o tom, jestli toto místo, když se
podíváte, je to průmyslový areál z jedné strany, průmyslové věci z druhé strany
– je pro nás výhodné tam nechat pětimetrový pruh a případně tam budovat
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parkovací místa? Neměli by si je tito lidé, kteří žádají o tento pozemek, budovat
na svém pozemku? Jako to řešily firmy jiné, které v té lokalitě jsou, Aerotech
má také parkoviště uvnitř. Říkali jsme si, necháme 3-4 metrový pruh, když
budeme dále sekat. To byla jediná věc, která nás k tomu vedla.
P. Pošefka – pane starosto, majetková komise na svém jednání nikdy nemluvila
o tom, že by tam měla vzniknout nějaká parkovací místa.
Pan starosta – já neříkám, že to bylo z majetkové komise.
P. Pošefka – pokud to vyšlo z odboru rozvoje města, nevím, kde to vzali. My
jsme tam měli požadavek na základě hospodářského odboru, kde logicky
uvažovali, může tam vzniknout chodník, nevíme, co bude v té druhé části,
ponechme si aspoň tu šíři na uložení sítí a na separovaný odpad, nic víc, nic
míň.
Pan starosta – ta debata se vedla o parkovacích místech, nejsem si jist, jestli
bychom tady měli budovat chodník.
P. Fiala – jsou to zbytkové pozemky za plnou cenu, já bych tam nedržel ani ten
1 m, na co bychom dělali další chodník?
P. Rehák – nemyslím si, že je to zbytkový pozemek, jestliže tam chce někdo
vybudovat sklady, garáže, parkoviště. Držíme tam cenu, kterou jsme dali na
průmyslovou zónu, to prostě tak je, s tím nic neuděláme, víme, že cena
v Klatovech je úplně jiná, průmyslová zóna má svoje ocenění, které držíme
celou dobu. Můj návrh je, že tam necháme 3 metry, kam se do budoucna může
i síť položit, i udělat chodník, můžou tam být i kontejnery na separovaný odpad.
RNDr. Haviar, Ph.D. – v jihozápadní části pozemku je to taková úzká nudlička,
jestli se nepletu, není tam pěší komunikace?
Ing. Kudrnková – tam je plocha zeleně.
RNDr. Haviar, Ph.D. – jedná se o tuhle část nebo o tu, která běží dolů?
Pan starosta – této části se to netýká, je to jenom to, co souvisí s žadateli. Je
zde někdo z žadatelů? Ano, vidím pana Vítovce. V případě, že bychom tam
potřebovali řešit separovaný odpad, bylo by možné vykousnout část pro
separovaný odpad?
P.
– chtěl bych k tomu dodat, je to křižovatka klasický kříž – tam musí
být nějaký výhled, který je daný PČR, dopravkou. Z mého pohledu není problém
kontejnery přesunout. Tam se stejně nic stavět nebude.
Pan starosta – pan Rehák navrhoval jednu věc, já si dovolím navrhnout
upravené usnesení: dodržet prodej s tím, že bude dojednáno místo, bude ta
část vykousnuta, aby tam mohly být nádoby na separovaný odpad a nebránilo
to zamýšlené stavbě pro žadatele.
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Hlasování – 1. protinávrh p. Rehák – 3metrový prostor mezi silnicí a
pozemkem: pro se vyslovilo 5 členů ZM, proti bylo 18 členů, 2 členové se
zdrželi hlasování – 1. protinávrh nebyl schválen.
Hlasování – 2. protinávrh pan starosta – ponechat prostor pro kontejnery:
pro se vyslovilo 19 členů ZM, proti byli 4 členové, 2 členové se zdrželi hlasování
– 2. protinávrh byla schválen.
2)

Prodej pozemku (Na Klášterce)
k.ú. Klatovy – pp.č. 3034/19, žadatel:
a
,
2
, Klatovy III, výměra 129 m .
ZP nebyl zadán, obdobný pozemek na Chaloupkách prodán v r. 2018
p.
za cenu obvyklou 540,00 Kč/m2, obvyklá 540,00 Kč/m2 celkem 69.660,00 Kč.
Pozemek se nachází mezi pozemkovou parcelou č. 3034/20, kterou žadatel
koupil za účelem výstavby nového domu k trvalému bydlení a místní
komunikací na pp.č. 3626/3. Jedná se o lokalitu Na Klášterce. Pozemek je
směrem k místní komunikaci svažitý. Mezi okrajem komunikace
a požadovaným pozemkem je zelený pruh o šíři od 1,1 m do 2,5 m. Žadatel
chce zakoupený pozemek využít k zarovnání pozemku. V minulosti (05/2017)
mu bylo povoleno se přes požadovaný pozemek připojit na místní komunikaci a
část pozemku s vjezdem mu byla dána smlouvou do výpůjčky.
Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemku s tím, že pozemek lze
využít pro budoucí rozšíření komunikace.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo prodej obecního pozemku pp.č. 3034/19
o výměře 129 m2 v k.ú. Klatovy
a
,
2
, Klatovy, za kupní cenu obvyklou 540,00 Kč/m , tj. celkem 69.660,00 Kč.
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 20 členů, 4 členové se
zdrželi hlasování, 1 člen byl mimo jednací místnost – usnesení nebylo
schváleno.

3)

Prodej pozemků (Plzeňská ulice, u ČS Benzina u výjezdu na Točník)
k.ú. Klatovy – pp.č. 2438 a 3595, žadatel:
.
,
,
Předslav, výměra celkem 182 m2.
Cena dle znaleckého posudku:
- administrativní
17,14 Kč/m2
celkem 3.120,00 Kč
2
- obvyklá
20,00 Kč/m
celkem 3.640,00 Kč
Majitel části průmyslového areálu (bývalé Proagro) žádá o prodej sousedních
obecních pozemků za účelem zarovnání hranic nemovitostí. Jedná se o část
svahu, který v současné době již na své náklady udržuje.
Rada města doporučila ZM schválit prodej.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo prodej obecních pp.č. 2438 a 3595 o celkové
výměře 182 m2 v k.ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí
.
,
, Předslav, za cenu obvyklou celkem 3.640,00 Kč
bez DPH.
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Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 1 člen byl mimo jednací místnost –
usnesení bylo schváleno.
4)

Prodej pozemku s výhradou zpětné koupě (V Ráji)
k.ú. Klatovy, území za čerpací stanicí Robin Oil vedle cvičiště TJ Jezdeckého
klubu Klatovy – Luby, pp.č. 650/13, část o výměře 49 m2, žadatel: FotbalPark
Klatovy, z.s., Suvorovova 594, Klatovy, zastoupená Petrem Pelnářem,
předsedou spolku a Michalem Frousem, místopředsedou spolku, prodej
oddělené části pozemku pod zázemím hřiště, výměra cca 49 m2.
Cena obvyklá dle ZP z 06/2018 - 20,00 Kč/m2, celkem 980,00 Kč, osvobozeno
od DPH.
Žadatel má zájem vybudovat a provozovat volnočasový areál FOTBALPARK
Klatovy na pozemcích města (celkem o výměře 3,1408 ha) a třetích osob
(1,5355 ha) v řešeném území (lokalita V Ráji). RM předběžně souhlasila
(20.12.2016) se záměrem žadatele vybudovat volnočasový areál
(fotbalgolf) v dané lokalitě. Žadatel nechal zpracovat dílčí územní studii areálu,
kterou po odsouhlasení v Komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ a
schválení v Radě města Klatov (19.12.2017) daroval městu.
Navržené hřiště fotbalgolfu včetně buněk zázemí zasahuje i do dvou
pozemkových parcel, které město obdrželo bezúplatným převodem od
Pozemkového fondu ČR (nyní Státního pozemkového úřadu) s podmínkou
zachování pozemků pro zeleň s možností umístění pouze veřejně prospěšné
stavby.
Platná smlouva dále stanovuje, že pokud dojde k porušení stanovené
podmínky, musí město SPÚ pozemky vrátit, nebo pokud již není jejich
vlastníkem, musí za pozemky SPÚ uhradit cenu obvyklou k datu bezúplatného
převodu (v 06/2005 a 11/2006).
Na základě jednání s SPÚ Plzeňského kraje byly podmínky uzavřených smluv
objasněny tak, že:
1) vydání rozhodnutí o změně využití území pro povolení využití pozemků pro
účely sportoviště není porušením smlouvy s SPÚ,
2) vydání rozhodnutí o umístění stavby pro povolení umístění třech buněk
zázemí hřiště, je porušením smlouvy s SPÚ.
Návrh dalšího postupu:
Potřebné pozemky pro volnočasový areál město žadateli pronajme za nájemné
schválené městem pro zemědělské pozemky. Potřebný pozemek pro výstavbu
zázemí sportoviště (3 buňky) o výměře 49 m2 bude oddělen z pozemkové
parcely č. 650/13 podléhající smlouvě s SPÚ. Následně bude tento oddělený
pozemek žadateli pro výstavbu zázemí areálu prodán kupní smlouvou
s výhradou zpětné koupě ve lhůtě do 3 let za cenu obvyklou dle ZP ve výši
20,00 Kč/m2, celkem za 980,00 Kč. Po nahlášení porušení podmínky smlouvy
SPÚ (v dubnu roku 2020) prostřednictvím vyplněného formuláře bude město
vyzváno ze strany SPÚ k úhradě oddělené pozemkové parcely (49 m2) za cenu
stanovenou ZP zpětně k datu bezúplatného převodu. Po provedené úhradě
ceny pozemku SPÚ dojde dle uzavřené smlouvy s FotbalParkem Klatovy
k zpětnému výkupu pozemku prodaného pod zázemí areálu městu. Rozdíl
ceny, za kterou byl pozemek FotbalParku prodán a ceny kterou město za
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pozemek uhradilo SPÚ bude při zpětném výkupu pozemku FotbalParku
kompenzován.
Úkon bude zajištěn nájemní smlouvou a kupní smlouvou s výhradou zpětné
koupě uzavřenou s žadatelem. Smlouvy budou obsahovat všechny dohodnuté
podmínky, kterými jsou:
- úhrada za vynětí pozemku z ochrany ZPF na náklady žadatele,
- umožnění přístupu k pozemku p.
,
- uvolnění pozemků dotčených stavbou obchvatu (do 3 měsíců od výzvy),
- sankce za nesplnění povinnosti zpětného prodeje pozemku, apod.
Rada města schválila pronájem obecních pozemků a doporučila ZM schválit
prodej části o výměře 49 m2 s výhradou zpětného prodeje.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo:
a) prodej obecního pozemku – část pp.č. 650/13 o výměře 49 m2 v k.ú. Klatovy
za cenu obvyklou 20,00 Kč/m2, tj. celkem 980,00 Kč bez DPH, do vlastnictví
Petra Pelnáře,
, Janovice nad Úhlavou a Michala Frouse,
, Klatovy, zástupců zájmového spolku FotbalPark Klatovy,
z.s.,
, Klatovy. Úkon bude zajištěn kupní smlouvou
s výhradou zpětné koupě ve lhůtě do 3 let za cenu rovnající se rozdílu kupní
ceny obvyklé 20,00 Kč/m2 a ceny pozemků, stanovené SPÚ.
a
b) kupní smlouvu v předloženém znění.
Ing. Votípka – žadatelem je Fotbalpark, zapsaný spolek a kupní smlouva je
připravena na fyzické osoby.
Ing. Kudrnková – tam došlo k upřesnění, budou to fyzické osoby.
Ing. Votípka – tak i v usnesení rady města je, že rada doporučuje schválit
prodej spolku, ne fyzickým osobám.
Ing. Kudrnková – budou to fyzické osoby, pokud by spolek zanikl, je lepší
vymahatelnost.
Ing. Votípka – v tom případě je bod bezpředmětný, protože tady není žádost
těch fyzických osob.
Pan starosta – díky za to upozornění, tento bod stahuji z dnešního programu a
bude předložen v dubnu, akorát je to nepříjemné k jednání s Pozemkovým
úřadem.
Bod byl stažen z programu jednání.
4. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROJEKT „REGENERACE PS
POD HŮRKOU, KLATOVY – ETAPA 7. – PODHŮRECKÁ ULICE“ Z DOTAČNÍHO
TITULU MMR – PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
MMR ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu „Podpora rozvoje
regionů 2019“ v podprogramu „Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli“ pro dotační
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titul „Podpora obnovy místních komunikací“ – jedná se o nově otevřený dotační
program. V rámci této výzvy je možné podpořit akce zaměřené na obnovu místních
komunikací a jejich součástí dle zákona o pozemních komunikacích.
Projekt byl projednán v komisi pro Regeneraci MPZ 10.12.2018 a v radě města
18.12.2018.
Popis projektu:
Město Klatovy má připravenou DSP a DÚR na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou,
Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“. V rámci dotačního titulu je dotace
poskytována na obnovu (opravu nebo rekonstrukci) místní komunikace, obnovu
kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, obnovu propustků, ostatních povrchových
odvodňovacích zařízení, apod. jen pokud jsou součástí obnovy dané MK. Hodnotí se
mimo jiné míra funkčnosti a využití místní komunikace v daném území, rozsah a
stupeň poškození obnovované místní komunikace.
Předmětem stavby je rekonstrukce ulice Podhůrecká v Klatovech v úseku od ulice
Nádražní k MŠ Podhůrecká. Délka řešeného úseku je cca 368 m. Stavba spočívá
v celkové obnově uličního prostoru v novém směrovém a funkčním uspořádání.
Stávající široká nečleněná vozovka (šířka až 14 m) a chodníky budou přerozděleny
na část pro provoz vozidel (šířka 6, resp. 6,5 m), část pro parkování (kolmá stání
délky 5 m, podélná stání šířky 2 m), zastávky autobusu s nástupišti, část pro provoz
pěších a zatravněné plochy.
Všechny přechody budou nasvíceny, dojde ke změně přednosti jízdy – nově ve
směru Podhůrecká – Cibulkova, dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže při
Nádražní ulici s kapacitou 107,1 m3 pro vsakování těchto vod a s přepadem do
kanalizace. Na vybudování nové retenční nádrže se dotace neposkytuje.
Hodnocení projektů bude provedeno dle vyhlášené struktury věcného ohodnocení.
Max. počtu 100 bodů nemůžeme dosáhnout, ztrátu bodů nelze ovlivnit – místo
realizace projektu není v podporovaném regionu (10 bodů), nejsme obcí s menším
počtem obyvatel (15 bodů), komunikace není v havarijním stavu (20 bodů), nejsme
„chudým“ městem (15 bodů).
Termín podání žádosti
Předpokl. termín zveřejnění výsledků
Výše dotace:
Dolní limit dotace
Horní limit dotace
Ukončení realizace projektu

28.02.2019
duben až květen 2019
50 % ZV (alokace výzvy 190.000.000,00 Kč)
2.000.000,00 Kč
15.000.000,00 Kč
31.12.2020

Termín realizace projektu: rok 2020
Financování
akce
dle
aktuálně
zpracovaného
položkového
rozpočtu
s přepokládaným rozdělením způsobilých výdajů na základě PD pro stavební
povolení.
Předpokládané financování projektu (vč. DPH):
Celkové výdaje projektu
Způsobilé výdaje projektu (obnova MK)
14

32.120.660,00 Kč
22.623.370,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu (obnova chodníků, VO)
9.497.290,00 Kč
Dotace (50 % ze ZV)
11.311.685,00 Kč
Podíl města (50 % ze ZV)
11.311.685,00 Kč
Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR.
Návrh na usnesení
1) Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR
– Podpora obnovy místních komunikací na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou,
Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ s celkovými předpokládanými náklady ve
výši cca 32.120.660,00 Kč vč. DPH.
2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Regenerace PS Pod
Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ v roce 2020 z rozpočtu města nad
rámec požadované dotace, tj. ve výši cca 20.808.975,00 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2019
DOTACE PRO OBLASTNÍ CHARITU KLATOVY
1) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11.12.2018 schválilo rozpočet města pro
rok 2019. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 134.836 tis. Kč.
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2018 ve výši
278.877 tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku 2018 činí 141.077 tis. Kč) se pro rok
2019 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 413.713 tis. Kč, která může být
použita na financování jednotlivých akcí města v roce 2019. Rozpočtové opatření č.
1/2019, které schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 11.12.2018, využilo
z této rezervy 20.345 tis. Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové
opatření č. 2/2019, jehož nedílnou součástí jsou převody nevyčerpaného rozpočtu
2018 do roku 2019 v celkové výši 118.201 tis. Kč.
Vliv rozpočtového opatření č. 2/2019 na rozpočet města pro rok 2019 je pak
následující:
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2018
278.877 tis. Kč
- z toho rozpočtová rezerva 2018
141.077 tis. Kč)
Rozpočtový přebytek 2019
134.836 tis. Kč
Rozpočtová rezerva 2019 celkem
413.713 tis. Kč
Čerpání v rámci RO č. 1/2019
- 20.345 tis. Kč
Čerpání v rámci RO č. 2/2019
- 146.046 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2019
247.322 tis. Kč
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 projednaly na svém jednání finanční komise
rady města, finanční výbor zastupitelstva města a rada města dne 12.02.2019.
Všechny orgány jej doporučují zastupitelstvu města ke schválení.
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Číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Text

Příjmy

Výdaje

tis. Kč

tis. Kč

Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2018

278 877

(z toho rozpočtová rezerva roku 2018)

141 077

Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2019

134 836

Čerpání rozpočtové rezervy 2019 v rámci ROO č. 01/2019

-20 345

Rozpočtová rezerva 2019

393 368

Zvýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 o částku
3.636.500 Kč, schválený rozpočet města pro rok 2019 ve výši
34.345.000 Kč, zákon o státním rozpočtu pro rok 2019 počítá s
částkou 37.981.500 Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1
- Odbor vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města
Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na
dotační projekt „Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny,
náves Husí rynek", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor
rozvoje města
Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na
dotační projekt „Tupadly - chodník u silnice III/18515", zvýšení
rozpočtu příjmů kap. 6 - Hospodářský odbor, zvýšení rozpočtové
rezervy města
Navýšení rozpočtu akce „Výběr provozovatele městské hromadné
dopravy v Klatovech" na zajištění poradenských služeb z důvodu
konání 2. kola výběrového řízení, schválený rozpočet pro rok 2018 ve
výši 150 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do
výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor
Navýšení dotace na výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu
Klatovy pro rok 2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši
675.000 Kč, na základě rozhodnutí Plzeňského kraje přiznaná dotace
pro rok 2019 ve výši 726.316 Kč, ve výši rozdílu zvýšení rozpočtu
příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK
Finanční dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních
služeb Klatovy na individuální projekt „Podpora sociálních služeb
v Plzeňském kraji 2016 - 2019 - sociální ubytovna", zvýšení rozpočtu
příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěÚSS
Poskytnutí finanční podpory zaměstnavateli na základě zákona
o službě vojáků v záloze pro 1 strážníka Městské policie Klatovy,
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 2 - Městská policie
Vratka části dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt
„Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Tolstého, Klatovy z důvodu
změny rozsahu aktivit, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 Řízené organizace města, ZŠ Tolstého
Navýšení rozpočtu SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) pro rok
2019, schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 70 tis. Kč, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor
vnitřních věcí

10

Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v roce 2019 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu
příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí
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Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí
stát, za IV. čtvrtletí 2018, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor
životního prostředí
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Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí
stát, za IV. čtvrtletí 2018, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor
životního prostředí
Zařazení financování skupinového úrazového pojištění členů sboru
dobrovolných hasičů Klatovy a Luby, čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí
Navýšení rozpočtu oprav místních komunikací a chodníků pro rok
2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6
- Hospodářský odbor
Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok
2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019
nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové
rezervy města) v celkové výši 23.419 tis. Kč, čerpání rozpočtové
rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města,
Vodohospodářský fond
Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok
2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy
města) v celkové výši 550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a
její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové
kanalizace
Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro
rok 2019 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019
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
Rozpočtování příjmů Fondu nakládání s odpady pro rok 2019 na
stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly
rozpočtovány pouze provozní výdaje, investiční vstoupily do
rozpočtové rezervy města) v celkové výši 1.474 tis. Kč, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní
fondy města, Fond nakládání s odpady
Navýšení nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od
Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. (v cenách s DPH), zvýšení
rozpočtu příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský
fond, zvýšení rozpočtové rezervy města
Rozpočtování navýšených příjmů Vodohospodářského fondu do
výdajů fondu (v částkách bez DPH), čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města,
Vodohospodářský fond
Zařazení realizace bezpečnostních opatření na Černé věži do
rozpočtu města pro rok 2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její
převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města
Dočasná finanční výpomoc pro společnost Lesy města Klatov, s.r.o.
pro rok 2019 (bude čerpáno v tranších), čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města,
Lesy města Klatov
Zvýšení rozpočtové rezervy města v důsledku převodů příjmů z roku
2018

336

70

2 800

23 419

550

4 132

1 474

3 580

2 959

600

2 000

68

Využití rozpočtové rezervy města na převody nevyčerpaného rozpočtu
z roku 2018
Celkem

118 201
13 451

Čerpání rozpočtové rezervy města

146 046

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2019

247 322
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159 496

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019.
Bc. Strolený – finanční výbor projednal rozpočtové opatření na svém jednání
11.02.2019, schválil a doporučil ZM ke schválení.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
2) Dotace pro Oblastní charitu Klatovy
Oblastní charita Klatovy předložila žádosti o poskytnutí dotace na provoz Domova
pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech za období II. pololetí 2018.
Dotace byla vypočtena podle vzorce schváleného pro tyto účely v zastupitelstvu
města dne 28.06.2016 následovně:
- za období od 01.07.2018 do 30.11.2018
ve výši 124.358 Kč
- za období od 01.12.2018 do 31.12.2018
ve výši 24.138 Kč
Celkem
ve výši 148.496 Kč
Vzhledem k tomu, že částka dotace přesahuje 50.000 Kč, je nutné v souladu se
zákonem o obcích schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,
která bude vyplacena z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2019.
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 na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní Charitu Klatovy
za období II. pololetí 2018 v celkové výši 148.496 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
Bc. Strolený - finanční výbor projednal na svém jednání 11.02.2019 a doporučil ZM
ke schválení.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
6. DOHODA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI VLASTNÍKY
PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ S OBCÍ MOCHTÍN
Podle ustan. § 8 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jsou
vlastníci vodovodů nebo kanalizací, jakož i vlastníci vodovodních řadů, vodárenských
objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů provozně souvisejících, povinni
umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují
kapacitní a technické možnosti. Současně uzavřou vlastníci těchto vodovodů a
kanalizací písemnou dohodu, jíž upraví svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby
bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace. Tato dohoda je
podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.
Uvedené dohody město Klatovy uzavíralo s okolními obcemi v r. 2013. V mezidobí
vybudovala obec Mochtín v Újezdci splaškovou kanalizaci, která je napojená na
kanalizaci a ČOV ve vlastnictví města Klatov. Pro její provozování je tak nutné
uzavřít dohodu s obcí Mochtín dle přílohy a předložit ji Krajskému úřadu Plzeňského
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kraje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o spolupráci mezi obcemi, spadá schválení do
pravomoci zastupitelstva (ustan. § 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích).
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací s obcí Mochtín
v předloženém znění.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi
vlastníky provozně souvisejících kanalizací s obcí Mochtín v předloženém znění.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo
schváleno.
7. NÁVRH VYHLÁŠKY č. 1/2019, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KLATOVY PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
předkládá OŠKCR návrh vyhlášky o spádových obvodech pro umístění žáků do
1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2019/20.
Rada města Klatov se na svém zasedání 12.02.2019 seznámila s návrhem vyhlášky
č. 1/2019 a tuto doporučuje ZM schválit.
Příloha: vyhláška č. 1/2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2019/2020.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo
schváleno.
8. NÁVRH ZMĚNY ZŘIZOVACÍ LISTINY MĚSTSKÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB KLATOVY, p.o.
Zřizovací listina příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy
obsahuje v předmětu činnosti oblasti, které již nejsou touto příspěvkovou organizací
vykonávány. Jedná se konkrétně o pobytové služby v azylovém domě, pobytové
služby v domě na půl cesty, poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, dovoz obědů pro MŠ Klatovy.
Dále byla upravena formulace týkající se předchozího souhlasu zřizovatele pro více
právních jednání a příloha č. 1 zřizovací listiny, kde je uveden aktuální výčet
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nemovitého majetku, s nímž organizace hospodaří.
Rada města doporučuje zatsupitelstvu dodatek schválit v předloženém znění.
Příloha: dodatek
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského ústavu
sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
9. ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU Z PRODLENÍ
Paní

užívala v letech 1994–2008 byt č. 6 v domě čp.
,
. Od roku 1994 až do soudního vystěhování v roce 2008 nehradila
nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Dluh za toto období dosáhl
částky 159.564 Kč.
Na základě rozhodnutí soudu o výpovědi, kde byla pronajímateli stanovena
povinnost zajistit náhradní bydlení, byla s paní
uzavřena nájemní smlouva
na byt v čp.
,
ul. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a protože
ani zde paní
nájemné řádně nehradila, nebyla v roce 2011 již smlouva
prodloužena. Dluh ke dni vystěhování činil 4.755 Kč.
Dluh byl zažalován a na základě soudního rozhodnutí byl předán k vymáhání
exekutorskému úřadu. Exekuce však byla několik let neúspěšná, protože paní
neměla postižitelný příjem.
V roce 2018 začala paní
pobírat odměnu pěstouna, ze které byla exekučně
srážena částka na úhradu dluhu (cca 12.000 až 15.000 Kč měsíčně). Ke dni
12.02.2019 byla uhrazena částka 250.133,71 Kč. Zbývá doplatit poplatek z prodlení
ve výši 380.733 Kč.
Dne 10.01.2019 požádala paní
o prominutí zbývající části poplatku
z prodlení. Ve své žádosti uvádí:
 pobírám částečný invalidní důchod ve výši 4.892 Kč měsíčně
 mám zdravotní problémy a za léky vydám cca 2.000 – 2.500 Kč měsíčně
 pobírám výživné na syna (r. 1998) ve výši 1.000 Kč měsíčně
 pobírám odměnu pěstouna na vnuka (r. 2011) + příspěvek na mobilitu
(36.000 Kč měsíčně)
 vnuk je zdravotně postižen a náklady na léky, terapii a odborné služby činí
10.000 Kč měsíčně
 jednou ročně s ním jezdím do lázní, což představuje náklady cca 8.000 Kč
 současné náklady na bydlení činí 9.450 Kč.
Žádost projednala bytová komise, která vzala v úvahu jednak ekonomickou a sociální
situaci žadatelky a zároveň to, že paní
po velmi dlouhou dobu nijak aktivně
neřešila úhradu dluhu, a doporučila prominout poplatek z prodlení ve výši 50 %
dlužného poplatku z prodlení.
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Rada města projednala žádost na svém jednání dne 22.01.2019 a doporučuje
zastupitelstvu města prominout paní
poplatek z prodlení ve výši
50 %, tj. 190 367 Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení plynoucího z dlužného
nájemného bytu č. 6,
, Klatovy, paní
ve výši
190.367 Kč.
Ing. Baroch – 250 tisíc zaplatila v roce 2018, nebo už předtím bylo zaplaceno něco?
Ing. Kříž – ten dluh se postupně umořoval.
Ing. Baroch – vy jste mi nerozuměl, tady je napsáno, že v roce 2018 začala paní
pobírat odměnu pěstouna, ze které byla exekučně srážena částka na
úhradu dluhu. Dvanáctého byla uhrazena částka 250 tisíc, já se ptám, jestli od
01.01.2018 do 12.02.2019 bylo zaplaceno 250 tisíc?
Ing. Kříž – ano, ten dluh byl uhrazen.
Ing. Baroch – potom mi tady ta čísla vůbec nevychází, když posčítám příjmy a odečtu
výdaje, tak jí nezbude ani koruna na stravu. Připadá mi absolutně nemorální, jak
může někdo dostat na péči o dítě 36 tisíc a platit z toho 20 let staré dluhy na
nájemném. Buď to to dítě potřebuje, tak je má mít a nemají se z toho platit dluhy na
bydlení té paní.
Ing. Adámková – dávka na dítě je nepostižitelná, odměna pěstouna je postižitelná
exekucí. My jsme ten dluh měli u Exekutorského úřadu od roku 2008, ten konal
v okamžiku, kdy zjistil, že má nějaké příjmy.
Ing. Baroch – já to nerozporuji, rozporuji to, že sociálka dala na dítě 36 tisíc –
příspěvek na mobilitu, my z toho zaplatíme 18 tisíc dluh na bydlení, aby potom
nepřišla sociálka a neřekla, to vám stačí jenom 18 tisíc na to dítě. Ona má zhruba 42
tisíc měsíční příjem a asi 40 tisíc vydání bez svých provozních nákladů. Celý ten
výpočet mi připadá zmatečný.
Ing. Kříž – tato čísla uvádí paní
ke své žádosti k prominutí penále. Musíme
říct úplně na začátek, že paní
nám v městském bytě dlouhodobě neplatila
nájemné, nejevila zájem situaci řešit, ani řešit záležitost dluhů, narostlo to, jak to
narostlo. Ona měla možnost podat žádost o prominutí penále, to udělala. Nedokážu
vám teď přesně odpovědět, kolik dostává, zda je to oprávněné, nebo neoprávněné.
Žádostmi o prominutí poplatku se nejdříve zabývá bytová komise, pak to jde do rady
města, která k tomu dává také stanovisko a nakonec to jde sem. Rozhodnutí bylo na
základě toho, že v minulosti dlouhodobě nejevila paní
zájem ten stav
změnit, proto převážil názor, že bychom měli prominout polovinu poplatku.
V minulosti jsme se tím také zabývali, v některých případech jsme je prominuli
z části, jindy celé, někdy jsme je neprominuli vůbec.
Bc. Strolený – jaká je představa paní
splácet?

, nebo exekutora, kolik by dokázala
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Ing. Kříž – to vám nedokážu odpovědět.
Bc. Strolený – já bych navrhoval to udělat trošičku obráceně, vzít v potaz to, že paní
bude ochotna splácet to penále a v okamžiku, kdy řekněme 50 % splatí,
požádá o prominutí zbytku. To by mi připadalo logičtější, než rozhodovat obráceně.
Ing. Kříž – ano, beru to jako protinávrh.
Ing. Adámková – ty platby chodí exekucí. To obrácené řešení, už jsme také dělali.
V minulosti to bylo tak, že až splatí nějakou část dluhu, tak si požádá.
Bc. Strolený – jestliže se dozvídám, že ta paní neměla zájem předtím, tak teď jí
odpustíme půlku a ona ztratí zájem, třeba. Fabuluju, to nevím. Až splatí nějakou část,
ať požádá o prominutí.
Ing. Baroch – já bych navrhoval ji odpustit všechno, protože z té kalkulace co
předkládá, vyplývá, že ani nic splácet nemůže. Odpusťme jí všechno a je pokoj. Paní
má zhruba 42 tisíc příjmu, 12-15 tisíc jí sebere exekutor, 10 tisíc zaplatí za léky a
odborné služby, zhruba 1000 Kč měsíčně zaplatí za lázně, 2 500 za léky a 9 500 Kč
za bydlení, takže to je 40, zbývají jí 3 tisíce.
Ing. Kříž – já znovu opakuju, že ta čísla uvedla ona. Vzhledem k této situaci bych
navrhl tento bod stáhnout a dáme ho sem příště, pokud budete souhlasit. Ověříme ta
čísla od ní a dáme to sem znovu.
Pan starosta – my se tady zaobíráme trošku diskusí o tom, jestli to žadatelka je
schopna splácet, není schopna splácet a divíme se, že vůbec zaplatila dluh, který
tam je a z čeho to splácí. Jsem velmi rád, že dluh na nájemném je splacen. Teď je
otázka, jestli odpustíme všechno, abychom nebyli nelidi, nebo odpustíme půlku už
teď, nebo až začne splácet. Máme zkoumat, jestli jí na to někdo ze širší rodiny půjčil,
aby zaplatila dluh, nebo ta státní sociální dávka umožňuje takovouto věc – umořovat
dluh na nájemném, aby ten člověk mohl žít s druhou šancí ve slušném bytě a
nepropadl naší sociální sítí někam jinam. Můžeme to stáhnout, abychom dostali
přesné vyjádření paní žadatelky, jestli zaplatí půlku, jestli třetinu. Je to velká částka
dostáváme ji do problémů opět, ale vzpomeňte si na rozhodnutí zastupitelstva, kdy
jsme odpouštěli nějakou poměrnou část, aby tam nějaká ta pokuta byla, bavme se
o tom, jak vysokou a jakým mechanismem, ale nevím, jestli je úplně nutné se pitvat
v tom, aby nám dokládala čísla. Já předpokládám, že je svéprávnou osobou a ví,
proč o to požádala.
Ing. Baroch – pokud nám někdo něco předkládá, měla by to být fakta, ta čísla na
sebe vůbec nejdou. Takže poskládejte ta čísla, jak jsou ve skutečnosti, potom o tom
můžeme rozhodnout. My jako město jsme to nechali dojít, že od roku 1994 do roku
2008 ta paní nic neplatila, takže my v tom jsme taky trošku namočení.
Ing. Kříž – bavíme se o letech 1994 až 2008, teď ty situace nenastávají,
nenecháváme to takhle dlouho. Říkáte, že ta čísla nevychází, čísla jsou od ní a
nebyla ověřována. Já bych navrhoval se k této záležitosti vrátit příště s tím, že
doplníme informace tak, jak jsou požadovány.
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Hlasování – stáhnout z jednání: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 6 členů se zdrželo
hlasování – stažení bodu bylo schváleno.
10. ZPRÁVY VEDENÍ MĚSTA
11. DISKUSE
Ing. Chroust – chtěl bych vás upozornit na pozvánku, kterou jsme dali na stůl, a která
se týká semináře, dříve jsme tomu říkali pracovní zastupitelstvo, ve věci územních
studií a strategie rozvoje společnosti Klatovská teplárna – v úterý 12.03.2019 v 16:00
hodin bychom začali územními studiemi, v 18:00 hodin bychom pokračovali strategií
rozvoje teplárny.
Ing. Zavřel – rád bych s vámi všemi probral takovou možnost změny našeho
hlasování na veřejné. Zřejmě jste teď viděli, jak probíhá naše hlasování, je nepřesné,
musí se několikrát opakovat, vzhledem k této skutečnosti bych rád navrhl, aby se
zakoupilo elektronické hlasovací zařízení, které by se hodilo pro naše zastupitelstvo
a mohlo by zpřehlednit výsledky hlasování, lépe zpřehlednit pro voliče, naše občany,
aby měli přehled nad tím, jak jednotliví zastupitelé hájí jejich zájmy či dodržují své
předvolební programy, prostě aby to zpřehlednilo celý chod zastupitelstva. Co jsem
si dělal přehled trhu, jednoduché hlasovací zařízení se dá pořídit okolo 200 tisíc Kč,
složitější hlasovací zařízení, která jsou schopna pořídit audiozáznam, se dají pořídit
za 300 až 400 tisíc Kč, k těmto systémům je navíc jednoduché pořídit kamery pro
videozáznam, což je záležitost několika desítek tisíc korun. Chtěl bych se zeptat vás
všech zastupitelů, jaký na to máte názor?
Pan starosta – děkuji za tuto připomínku, s panem Zavřelem jsme o této záležitosti
debatovali. Myslím si, že by se měl odbor vnitřních věcí na tuto záležitost podívat, co
by pasovalo pro jednání našeho zastupitelstva, ať už sem či někam jinam.
Vezmeme-li v úvahu Plzeňský kraj nebo plzeňskou radnici, tak tam je stacionární
místnost přímo pro zastupitelstvo města bez jakéhokoliv pohybu, tam je to
jednoduchá záležitost. Myslím si, že pokud se mají zastupitelé o něčem takovém
rozhodnout, že bychom tu měli mít porovnání dvou, tří systémů. Já bych se
přimlouval za to, že odbor vnitřních věcí nám připraví nějaké možnosti, které by
pasovaly do tohoto sálu, nebo i někam jinam, když bychom potřebovali jednat jinde.
Na další jednání bychom předložili nějaké možnosti, abyste se s tím mohli seznámit.
Mgr. Kopecký – chci poděkovat za úklid tříděného odpadu ve městě, přestože jsme
v předchozí době řešili, jestli se vyváží moc, nebo málo, kolik je kontejnerů.
Vzhledem k tomu kolik je kontejnerů, chci ocenit trpělivost pracovníků Pošumavské
odpadové aspoň v oblasti, kde bydlím. Přestože je prázdný kontejner na papír, tak
kolem něj je hromada, jak kdyby se právě vylodila loď plná uprchlíků. Neschopnost
některých spoluobčanů rozřezat nebo zmačkat krabici a dát ji do kontejneru je přímo
neuvěřitelná. Druhá věc, na kterou jsem byl upozorněn občany – přístaviště lodiček
v parku v Mercandinových sadech, kde se pravidelně objevuje celkem značný
nepořádek včetně vytrhaných dlažebních kostek. Bylo by možné se na to zaměřit?
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Pan starosta – odpovím na to první – tu debatu jsme měli během vánočních svátků.
Ta druhá záležitost – ani mlha, ani déšť, ale touha zkoušet třeba led takže, když se
uvolnila kostička, tak jsme si k tomu přidali i další. Bylo probráno s ředitelem TSMK,
s ORM – chodník bude doplněn hned, jak počasí dovolí.
P. Papež – chtěl jsem požádat, zda by bylo možné, aby nám byly poskytovány
podklady k majetkům v obrazové formě?
Pan starosta – ano, ale asi spíš v elektronické podobě.
P. Papež – já to v elektronické podobě dostávám, mně by to vyhovovalo.
Pan starosta – není problém.
Ing. Baroch – chtěl bych upozornit na komunikaci pod stavebninami v Lubech.
Pan starosta – bude se dělat v letošním roce.
Ing. Baroch – co říkají odpovědní pracovníci na stav mlatových cestiček v parku po
jaru? To nejsou mlatové cestičky, ale bahnité cesty.
Pan starosta – do konce dubna bude dokončeno.
Ing. Baroch – v usnesení z rady jsem četl, že rada dostala informaci o úspěšnosti
radarů tady ve městě. Mohli bychom dostat tu informaci také my?
Pan starosta – to není žádný problém, informace šla do Zpravodaje. To není
o úspěšnosti, radary jsou nastaveny s nějakou tolerancí (ne malou), bylo zachyceno
necelých 300 přestupků na jednotlivých místech s tím, že většina z nich je do
70 Km/h, ale pak je také nutno si říci, že 111 km/h rychlostní rekord u Čapkovy
základní školy vyvrátil to, o čem jsem se dlouho přel, že normálního řidiče dva
informativní radary třeba umravní a nohu z plynu sundá. To jsou ty nejvyšší rychlosti,
pár jich bylo přes 90 km/h, větší množství přes 80 km/h. To je výsledek – za tři dny
300 přestupků.
P. Papež – doslechl jsem se, že se snad chystá úprava křižovatky u Klatovského
dvora. Co je na tom pravdy a jak to má vypadat?
Pan starosta – úprava křižovatky u Klatovského dvora je jedním z opatření. Radar
má nějakou funkci, nějakou roli a pak jsou další věci, protože jedno opatření není
všemocné, takže k tomu chceme přidávat i nějaké technické úpravy na
komunikacích, ať jsou to třeba zvýrazněné přechody pro chodce, víte, že ty na
Plánické byly výrazně nasvíceny, jednáme o barevném zvýraznění přechodů, ať je to
jak chce, ten chodec nebo cyklista je vždycky prohrávající. Dlouhé roky se jednalo,
zda u Klatovského dvora semafory, jestli něco jiného. V loňském roce tam došlo
k nehodě, oživila se diskuse o tom, jak tuto křižovatku upravit, jestli světelnou
signalizací, zatím proběhlo informativní světelné značení u plynárny upozorňující na
přechod, je to na posouzení dopravní policie a ŘSD, aby se zvýšila bezpečnost
přecházejících lidí. Zatím projekční část přesně nemáme, jakmile ji budeme mít, není
problém ji vidět, je to v gesci ŘSD.
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Pan starosta – termín dalšího zastupitelstva někdy kolem poloviny dubna.
Ing. Janča – na minulém zastupitelstvu jsem vznesl tři dotazy související
s výběrovým řízením na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Všechny tři
dotazy byly velmi dobře zaznamenány v zápise z jednání, ale už je to dva měsíce a
nedostal jsem odpověď, tak bych o ni rád požádal.
Pan starosta – chtěl jste písemnou odpověď? Já myslím, že jste absolvoval jednání
s panem místostarostou, na něco jsem odpovídal hned tady. Doplním to poslední –
27.02.2019 bude probíhat další jednání směrem k výběrovému řízení tak, jak bude
končit smlouva se současným správcem vody a kanálu. Po 27.02.2019 bychom
mohli mít konkrétnější informace.
Ing. Janča – měl jsem připomínku, že by město mělo využít výběrového řízení a
uvažovat o společnosti, kde by mělo 100% účast. S panem místostarostou jsme se
sešli 31. ledna, pan místostarosta mi vysvětlil, že je několik způsobů, jak se dotazy
ze zastupitelstva projednávají, soustředili jsme se na to, jestli by to mělo město
provozovat samo. Domluvili jsme se, že bychom se v březnu sešli.
Ing. Chroust – to jsem chtěl říct, že jsme se domluvili, že bychom se v první polovině
března znovu sešli poté, co proběhne jednání, o kterém mluvil pan starosta.
RNDr. Haviar, Ph.D. – vzhledem k tomu, že na příštím zastupitelstvu nebudu, tak to
řeknu hned. K návrhu kolegy Zavřela ohledně hlasovacího zařízení vítám, že se
k tomu pan starosta postavil takhle, že to dá hledat. Při tom se může ještě vyřešit
přenos, záznam jednání pro občany. Teď se dělá záznam víceméně pracovní, což mi
přijde důležité pro prezentaci, pro lidi, aby měli zájem o politiku. Teď byl na vládě
návrh, kde vláda dala neutrální stanovisko pro povinnost adresného hlasování, které
bude pro všechny obce, takže to půjde do Poslanecké sněmovny.
Pan starosta – já jsem řekl, že tyto věci připravíme, abychom vůbec věděli, o čem se
budeme bavit finančně. Je to vůlí vás všech, jak se rozhodneme.
12. USNESENÍ A ZÁVĚR
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné
člen návrhové komise Mgr. Veselý.
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
města Klatov bylo schváleno.

Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ve 20:45 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 3. zasedání Zastupitelstva
města Klatov.
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Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam.
Zapsala: Burešová

Starosta města:

Ověřovatelé:
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Úkoly z diskuse ZM
1) úkol pro OVV – elektronické hlasovací zařízení – připravit návrhy
2) úkol pro ORM a TSMK – přístaviště lodiček v parku – oprava vytrhaných kostek,
nepořádek
3) úkol p. Tománka a ORM - prezentaci k majetkům poskytovat zastupitelům
s předstihem v el. podobě
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