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Z Á P I S  č.  10 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
26.05.2020 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
 
Přítomno: 20 členů ZM (v 19:08 v h se dostavil Mgr. Pleticha) 
 
 
 
Omluveni: Ing. Baroch, p. Fiala, MUDr. Jelínek, Bc. Komaňská, p. Mašek, 

p. Rehák, p. Papež 
 
 
 
Přítomno občanů: 14 

 
 
 

Program:  
 
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  

1) Kontrola plnění usnesení  

2) Návrhy na majetkoprávní úkony 

3) Závěrečný účet města za rok 2019 + účetní závěrka města za rok 2019 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2020 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě  

5) Informace o připravovaném záměru „Úvěr pro město Klatovy“ 

6) Zprávy vedení města 

7) Diskuse  

8) Usnesení a závěr 
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města                    
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
20.05.2020 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 19 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                        
MUDr. Kuneš a Ing. Votípka zápis podepsali a souhlasí. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Veselý a Ing. Kristová. 
 
Hlasování – Mgr. Veselý: pro se vyslovilo 19 členů ZM – Mgr. Veselý byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Kristová: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Kristová byla zvolena ověřovatelkou zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Pohanka, MUDr. Chroust a 
JUDr. Štancl. 
 
Hlasování – Ing. Pohanka: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – Ing. Pohanka byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 19 členů ZM – MUDr. Chroust byl 
zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – JUDr. Štancl: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– JUDr. Štancl byl zvolen členem návrhové komise. 
 
V tuto chvíli se dostavil Mgr. Pleticha – počet zastupitelů se zvýšil na 20. 
 
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 20 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - program jednání byl schválen. 
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 9. zasedání ZM, konaného dne 28.01.2020, seznámil 
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
 
JUDr. Štancl – dotaz Ing. Zavřela – bylo splněno na základě kontroly, nebo bylo 
splněno už předtím? 
 
Pan starosta – na základě kontroly, všechno je tam, jak má být. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A: 
1) Výkup pozemku (Luby, nad řadovkami) 
 k.ú. Luby – pp.č. 177/4, 177/5, vlastník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Praha-Žižkov, výměra celkem 191 m2. 
 Pro kolaudaci poldru nad řadovkami je třeba vykoupit od SPÚ pozemky 

o celkové výměře 191 m2 (výpustní zařízení).  Znalecký posudek na stanovení 
prodejní ceny bude zadán prodávajícím až po odsouhlasení úplatného 
převodu v ZM. Poté bude muset být v ZM schválena výkupní cena.  

 Rada města doporučila ZM schválit převod pozemků. 
Osadní výbor souhlasil s převodem pozemků. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo výkup 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 za cenu dle znaleckého posudku. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno.  
 
 
3.  ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  MĚSTA  ZA  ROK  2019 
     ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA  MĚSTA  ZA  ROK  2019 
 
1) Závěrečný účet města Klatovy za rok 2019 
Dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je město Klatovy povinno po skončení 
kalendářního roku zpracovat závěrečný účet obsahující souhrnné údaje o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů města, údaje o hospodaření s majetkem města, včetně 
finančních operací, tvorby a použití jednotlivých peněžních fondů města a přehledu 
všech přijatých a poskytnutých dotací za rok 2019, tj. vyúčtování finančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům, Národnímu fondu a jiným 
rozpočtům.  
Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rozpočtový rok 2019 je zveřejněn 
na internetových stránkách pod níže uvedeným odkazem, v elektronické podobě je 
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k dispozici na přiloženém disku a v tištěné podobě bude k dispozici na vlastním 
jednání rady města.  
V souladu se zákonem byl návrh závěrečného účtu města za rok 2019 zveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu v Klatovech a v plném rozsahu na internetových 
stránkách města pod záložkou Rozpočet – Závěrečný účet města 2019 - 
https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp.   
Výsledek hospodaření města - rozdíl příjmů a výdajů činí ke dni 31.12.2019 částku 
55.870 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů a po zohlednění zůstatku finančních 
prostředků z minulých let město Klatovy disponuje celkovým zůstatkem finančních 
prostředků k 31.12.2019 v rámci rozpočtové činnosti ve výši 321.292 tis. Kč.  
Součástí závěrečného účtu města za rok 2019 je i zhodnocení finančního 
hospodaření právnických osob zřízených a založených městem. Písemný zápis 
z projednání výsledků hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 
2019 je v elektronické podobě k dispozici na přiloženém disku. Finanční 
hospodaření obchodních společností města bude předmětem samostatného 
usnesení rady města – ve většině případů v pozici valné hromady těchto 
společností, jejich roční účetní závěrka bude poskytnuta na jednání zastupitelstva 
města po 30.06.2020. Na přiloženém disku dáváme k dispozici výroční zprávy 
společností za uplynulý kalendářní rok – k 31.12.2018.  
Rozbory hospodaření města a městem zřízených organizací za rok 2019 byly 
projednány s vedoucími jednotlivých odborů města a řediteli příspěvkových 
organizací dne 25.02.2020, následně byly předmětem společného jednání finanční 
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města dne 11.05.2020. Rada 
města návrh závěrečného účtu města za rok 2019 projednala na svém zasedání 
dne 26.05.2020 s doporučením jeho schválení. 
Závěrečný účet zahrnuje také oblast nakládání a hospodaření s majetkem města. 
Město nakládá se svým majetkem v souladu s ustanovením § 38 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle vyhlášky č. 270/2010 
Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vnitřní směrnicí Městského úřadu Klatovy č. 4 o inventarizaci majetku a závazků, 
byla provedena řádná inventarizace. Inventarizací se zjišťují skutečné stavy 
veškerého majetku a závazků města k 31.12.2019 a ověřuje se, zda zjištěný 
skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedeném v účetnictví. Řádná 
fyzická inventura majetku, včetně majetku vedeného v operativní evidenci, proběhla 
u všech správců majetku k datu 31.10.2019, do konce roku se pak uskutečnila 
inventura rozdílová za účelem zjištění skutečného stavu majetku k 31.12.2019. 
Práce zabezpečily dílčí inventarizační komise, které předaly inventarizační zápisy 
spolu se soupisy inventarizovaného majetku. K 31.12.2019 byla provedena rovněž 
řádná dokladová inventura u pohledávek, závazků a podrozvahových účtů města. 
V průběhu inventarizace za rok 2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
Podrobnější informace o provedené inventarizaci majetku a závazků města 
k 31.12.2019 jsou uvedeny v příloze č. 1 – Inventarizační zpráva za rok 2019 – ve 
zkrácené verzi, plná verze je na přiloženém disku.  
Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorem. Na základě provedeného 
přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Zároveň nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla 
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
ohledech v souladu s hledisky hospodaření uvedenými v bodě III. zprávy 
o přezkumu. Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní vliv 
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na hospodaření města v dohledné budoucnosti. Zpráva nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 tvoří přílohu č. 2. 
 
2) Účetní závěrka města za rok 2019 
Za účetní období roku 2019 má město Klatovy stejně jako v předchozích letech 
povinnost schválit svoji účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, tj. 
k 31.12.2019 stanovenou zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou Ministerstva 
financí ČR.  V rámci procesu schvalování účetní závěrky se posuzuje úplnost a 
průkaznost vedení účetnictví města a vyhodnocují se předvídatelná rizika a ztráty 
ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace 
města. Jako podklad pro schválení účetní závěrky města za rok 2019 slouží: 

a) účetní výkazy města sestavené k 31.12.2019, konkrétně: 
• Rozvaha obsahující porovnání změn stavu majetku, závazků a zdrojů na 

hodnoty minulého účetního období,  
• Výkaz zisku a ztráty obsahující jednotlivé nákladové a výnosové položky 

v porovnání s minulým účetním obdobím,  
• Příloha účetní závěrky obsahující popis významných položek rozvahy a 

výsledovky,  
• Přehled o peněžních tocích (výkaz o cash flow), 
• Přehled o změnách vlastního kapitálu, 
• Výkaz FIN 2 – 12 M o hodnocení plnění rozpočtu města.   
 
Všechny výše uvedené účetní výkazy jsou obsaženy v elektronické podobě na 
přiloženém disku. Ve zjednodušené podobě je v příloze č. 3 této zprávy uvedena 
Rozvaha města a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, včetně uvedení stavu na 
počátku účetního období (k 01.01.2019).  
b) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Klatovy za rok 2019, jejímž předmětem je mj. i účetnictví vedené městem – 
viz příloha č. 2.  

c) Inventarizační zpráva za rok 2019 – viz příloha č. 1.  
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření města 
za rok 2019 po zdanění ve výši 85.391.643,93 Kč v hlavní činnosti a ve výši 
8.645.058,63 Kč v hospodářské činnosti města a jeho rozdělení. Rozdělení 
dosaženého hospodářského výsledku v hlavní činnosti je v plné výši 
85.391.643,93 Kč navrhováno převést na účet 432 – Výsledek hospodaření 
minulých let. V činnosti hospodářské je pak návrh na rozdělení dosaženého 
výsledku hospodaření ve výši 8.645.058,63 Kč následující:  

• v částce 5.522.796,49 Kč převést na analytický účet 419/82 – Fond oprav 
hospodářská činnost, 

• v částce 3.122.262,14 Kč převést na účet 432 – Výsledek hospodaření 
minulých let.  

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří schválení účetní závěrky města do 
výhradní pravomoci zastupitelstva města. Výsledkem je Protokol o schválení/ 
neschválení účetní závěrky.  
 
Přílohy: 
1. Inventarizační zpráva města Klatovy za rok 2019, 
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2. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2019, 

3. Zjednodušená podoba Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty města Klatovy 
k 31.12.2019, 

4. Disk obsahující:  
• Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rozpočtový rok 2019 
• Komentář k finančnímu vypořádání dotací za rok 2019 
• Rozbor hospodářské činnosti města za rok 2019 zajišťované SNK s.r.o.  
• Inventarizační zpráva města Klatovy za rok 2019 – plný rozsah 
• Závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za 

rok 2019 
• Rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 

2019 
• Účetní výkazy města sestavené k 31.12.2019, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled 
o změnách vlastního kapitálu a Výkaz FIN 2 – 12 M o hodnocení plnění 
rozpočtu města 

• Účetní výkazy jednotlivých příspěvkových organizací města sestavené 
k 31.12.2019, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, 
včetně Závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019 

• Výroční zprávy obchodních společností města k 31.12.2018. 
 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2019 a uzavřelo jej, 
na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru 
zastupitelstva města, rady města a s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
města, a to bez výhrad. 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku 
města Klatovy sestavenou k 31.12.2019. 

3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 
2019 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 85.391.643,93 Kč na účet 432- 
Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (8.645.058,63 Kč) 
ve výši 5.522.796,49 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská 
činnost a ve zbývající části (3.122.262,14 Kč) na účet 432 – Výsledek 
hospodaření minulých let.  

 
Bc. Strolený – finanční výbor a finanční komise projednaly závěrečný účet a účetní 
závěrku na svém jednání a doporučují ZM ke schválení. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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4.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.  2/2020 
     DOTACE  NAD  50 000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 
 
1) Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.12.2019 schválilo rozpočet města pro 
rok 2020. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 131.533 tis. Kč. 
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2019 ve výši 
321.292 tis. Kč se pro rok 2020 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 
452.825 tis. Kč, která může být použita na financování jednotlivých akcí města 
v roce 2020. Rozpočtové opatření č. 1/2020, jehož nedílnou součástí byly převody 
nevyčerpaného rozpočtu 2019 do roku 2020, vyčerpalo z této rezervy částku 
295.974 tis. Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje Rozpočtové opatření 
č. 2/2020 - viz číselné vyjádření níže:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2019 321.292 tis. Kč 
Rozpočtový přebytek 2020 131.533 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2020 celkem 452.825 tis. Kč 
Čerpání rezervy v rámci RO č. 1/2020           - 295.974 tis. Kč 
Čerpání rezervy v rámci RO č. 2/2020   - 4.320 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2020 152.531 tis. Kč 
 
Finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města projednaly návrh 
rozpočtového opatření č. 02/2020 na svém společném jednání dne 11.05.2020. 
Rada města následně na svém zasedání dne 26.05.2020 a všechny orgány jej 
doporučují zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 
tis. Kč tis. Kč 

Zůstatek rozpočtové rezervy 2020 156 851   

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

1 073 1 073 

1 

Dofinancování mzdových výdajů (včetně pojistných odvodů) veřejně 
prospěšných pracovníků z rozpočtu města, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 
MěÚ 

  140 

2 

Navýšení nájemného plynoucího do Fondu dešťové kanalizace pro 
rok 2020 (v částkách včetně DPH), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace, navýšení rozpočtové 
rezervy města 

18   

2 

Rozpočtování navýšeného nájemného do výdajů Fondu dešťové 
kanalizace pro rok 2020 (v cenách bez DPH), čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond 
dešťové kanalizace 

  15 

3 
Dotace z IROP na projekt „Územní studie veřejného prostranství 24 
Klatovy - údolí Drnového potoka", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - 
Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města 

629   

4 

Příspěvek společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., na obnovu 
místních komunikací (chodníků) v ulicích Podhůrecká, Kollárova, 
Maxima Gorkého a křižovatce s ul. Kepkova, zvýšení rozpočtu příjmů 
a výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

575 575 
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5 

Poskytování servisních služeb společností AUTOCONT, a.s., a 
CESNET, z.s.p.o., v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních 
škol - II. etapa", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  330 

6 

Navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města (včetně 
odvodů zdravotního pojištění) pro rok 2020, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 
MěÚ 

  65 

7 

Navýšení zůstatku Fondu nakládání s odpady pro rok 2019 z důvodu 
inkasa místního poplatku za komunální odpad v prosinci 2019, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady 

  101 

7 

Korekce schváleného přídělu z rozpočtu města do Fondu nakládání 
s odpady města pro rok 2020, snížení rozpočtovaných výdajů kap. 13 
- Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

  -1 626 

8 
Korekce rozpočtu příjmů a výdajů na úseku sociálních pohřbů 
v důsledku změny metodiky rozpočtové skladby, snížení rozpočtu 
příjmů a výdajů kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

-60 -60 

9 Zúčtování daně z příjmů právnických osob za město za rok 2019, 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ 44 138 44 138 

10 
Navýšení rozpočtu akce „Obnova křížové cesty v Klatovech" z důvodu 
vynucených a nepředpokládaných prací, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  580 

11 
Rozsvícení vánočního stromečku na klatovském náměstí 2019 - 
spolupráce s firmou ČEZ, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - 
Odbor vnitřních věcí MěÚ 

24 24 

12 

Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování 
základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, MěÚSS 

35 550 35 550 

13 
Snížení rozpočtu výdajů Fondu Vodovod a kanalizace Točník pro rok 
2020, snížení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond 
Vodovod a kanalizace Točník, zvýšení rozpočtové rezervy města 

  -15 000 

13 
Příděl z rozpočtu města do Fondu Vodovod a kanalizace Dehtín pro 
rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a kanalizace Dehtín 

  15 000 

14 

Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
projekt „Vybavení základních škol v Klatovech", zvýšení rozpočtu 
příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

9 706   

15 

Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městské 
památkové zóny na odbornou opravu vstupního schodiště kostela 
Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce, náměstí Míru, 
Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

450   

15 

Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městské 
památkové zóny na opravu - dozdění, doplnění omítek a nátěr 
ohradní zdi u čp. 59/I, Klatovy (od sadů Na Valech), zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

50 50 

16 

Příspěvek z rozpočtu města na opravu podlahy velké tělocvičny 
Masarykovy základní školy Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města  
a její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
Masarykova základní škola Klatovy 

  300 

17 

Dotace z OPŽP na projekt „Technika pro IZS - pořízení terénní 
čtyřkolky pro JSDHO Luby a 12 ks radiostanic pro JSDHO Luby a 
JSDHO Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

639 639 
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17 

Dofinancování projektu „Technika pro IZS - pořízení terénní čtyřkolky 
pro JSDHO Luby a 12 ks radiostanic pro JSDHO Luby a JSDHO 
Klatovy", z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  61 

18 

Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká 
ulice", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

6 000   

19 
Vratka dotace OP VVV (Prioritní osa č. 3) pro Základní školu Plánická, 
Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, ZŠ Plánická 

30 30 

20 

Dofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 
kulturního domu v Klatovech" z rozpočtu města pro rok 2020, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  11 800 

21 
Projektová dokumentace na akci „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou, Klatovy - 8. etapa", čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  650 

22 

Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí 
stát, za IV. čtvrtletí 2019, snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor 
životního prostředí MěÚ 

  -340 

22 

Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na 
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát, za IV. čtvrtletí 2019, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - 
Odbor životního prostředí MěÚ 

  340 

23 

Spolufinancování projektu „Atletický stadion Klatovy - výstavba 
sociálního zařízení" z programu MŠMT Podpora materiálně technické 
základny sportu žadateli  Atletika Klatovy z rozpočtu města pro rok 
2020 (v souladu s usnesením ZM ze dne 22.05.2018), čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  4 000 

24 

Navýšení schválené rezervy na krizové stavy pro rok 2020 
v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 
MěÚ 

  1 000 

24 
Finanční dary přijaté v přímé souvislosti s výskytem koronaviru (SARS 
CoV-2) určené na boj s touto nemocí, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

90 90 

24 
Příspěvek na pořízení plicního ventilátoru pro Klatovskou nemocnici 
od vietnamské komunity v Klatovech, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

42 42 

25 
Poskytnutí podpory Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za rok 2019, 
snížení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 

  -43 

25 
Čerpání podpory Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za rok 2019, 
zvýšení rozpočtu výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 

  43 

26 
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

3 800 3 800 

27 
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální 
práce pro rok 2020, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

747 747 

28 
Navýšení rozpočtu příjmů z uložených pokut u Odboru životního 
prostředí MěÚ, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - Odbor životního 
prostředí MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města 

150   
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29 

Zařazení zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce 
vodní nádrže Vícenice" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor 
životního prostředí MěÚ 

  145 

30 

Zařazení zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti 
k akci „Retenční nádrž Výhořice - Luby" do rozpočtu města pro rok 
2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 
- Odbor životního prostředí MěÚ 

  285 

31 

Zařazení zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce 
vodní nádrže Tupadly" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 5 - Odbor 
životního prostředí MěÚ 

  240 

32 

Navýšení rozpočtu akce „Revitalizace Divadelní ulice Klatovy" 
z důvodu změny rozsahu prováděných prací, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města 
MěÚ 

  2 700 

33 

Posílení rozpočtu Fondu cestovního ruchu pro rok 2020 z důvodu 
pořádání akcí při příležitosti 760. výročí založení města, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní 
fondy města, Fond cestovního ruchu 

  700 

34 
Rozpočtování příjmů za vedení mzdového účetnictví pro Klatovskou 
teplárnu, a.s., na základě uzavřené smlouvy, zvýšení rozpočtu příjmů 
kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

60   

35 
Průtoková dotace OPZ - Efektivní řízení města Klatovy, zvýšení 
rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezerva města 

152   

Celkem 103 863 108 184 
Čerpání rozpočtové rezervy 4 320   
Zůstatek rozpočtové rezervy  152 531   
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.  
 
JUDr. Štancl – bod 20 – snížení energetické náročnosti kulturního domu – bylo 
řečeno, že 18 mil. Kč je tam rozpočtováno. 
 
Ing. Chroust – v prvém rozpočtovém opatření jsme rozpočtovali první částku, 
celkem by to mělo být 36,5 mil. Kč. Dohodli jsme se na tom, že by se udělal větší díl 
prací, mělo by dojít i ke snížení celkové ceny, ne dramaticky - v řádu statisíc korun. 
Chtěli bychom dofinancovat letošní rok, abychom měli peníze na to, co se letos 
udělá. 
 
JUDr. Štancl – za jak dlouhou dobu ty úspory doženou výdaje? 
 
Ing. Chroust – podstatou věci nejsou jenom energetické úspory, my jsme trochu 
využili možnosti, že budeme mít možnost získat dotaci. Jsou tam velmi výrazné 
problémy se střechou, kterou bychom museli opravit tak jako tak, a jsou tam 
problémy se skly, která jsou kolem dokola, okna se budou muset kompletně 
vyměnit. Úspora je v řádu statisíců, podstata je v tom, že tak trochu zachraňujeme 
havarijní stav budovy. 
 
Bc. Strolený – finanční komise a finanční výbor projednaly rozpočtové opatření 
č. 2/2020 dne 11.05.2020 a doporučují ZM ke schválení. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – rozpočtové 
opatření č. 2/2020 bylo schváleno. 
 
 
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě  
a) Dotace z Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let 

u kulturních a sportovních organizací“  
Rada města dne 14.04.2020 projednala žádosti o dotace z Programu „Podpora 
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních 
organizací“ za 1. pololetí 2020. Jedná se o dotační program, který je pravidelně 
vyhlašován městem Klatovy.  
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města, v rámci 
Fondu dotací na podporu tohoto účelu činí 2.000.000 Kč na rok 2020, z toho 
1.000.000 Kč na 1. pololetí 2020. Dotace je poskytnuta na každého člena 
organizace, který splňuje podmínky Programu. Pro 1. pololetí 2020 činí výše 
příspěvku na 1 člena částku 812 Kč.  
Dotace přesahující 50.000 Kč pro jednotlivé spolky jsou předkládány 
zastupitelstvu města ke schválení následovně:  

žadatel počet oprávněných 
členů 

návrh dotace 
 

1 Junák – středisko Královák Klatovy 100 81.200 Kč 
2 TJ SOKOL KLATOVY 172     139.664 Kč 
3 Atletika Klatovy 130     105.560 Kč 
4 SK Klatovy 1898 86 69.832 Kč 
5 LTK Klatovy 64 51.968 Kč 
6 TJ Start Luby 70 56.840 Kč 

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotací v rámci Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let 
u kulturních a sportovních organizací“ pro 1. pololetí 2020: 

• Junák – středisko Královák Klatovy ve výši 81.200 Kč, 
• TJ SOKOL Klatovy ve výši 139.664 Kč, 
• Atletika Klatovy ve výši 105.560 Kč, 
• SK Klatovy 1898 ve výši 69.832 Kč, 
• LTK Klatovy ve výši 51.968 Kč, 
• TJ Start Luby ve výši 56.840 Kč  

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
b) Dotace České asociaci překážkových sportů, z.s. 
Rada města dne 31.03.2020 projednala žádost České asociace překážkových 
sportů na pořádání Mistrovství ČR v překážkovém sportu, které se uskuteční ve 



12 
 

dnech 19.08.2020 – 24.08.2020 na atletickém stadionu v Klatovech. Závodit se 
bude ve všech disciplínách překážkového sportu a ve všech věkových kategoriích. 
Předpokládané náklady akce činí 871.000 Kč, město je žádáno o dotaci ve výši 
100.000 Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města její poskytnutí z Fondu 
dotací pro rok 2020.  
 
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 České asociaci překážkových sportů, z.s., na pořádání Mistrovství ČR 
v překážkovém sportu ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno.  
 
 
c) Dotace pro Atletiku Klatovy, z.s., na akci „Atletický stadion Klatovy – 

výstavba sociálního zařízení“  
Zastupitelstvo města dne 22.05.2018 schválilo spolufinancování projektu „Přístavba 
zázemí atletického stadionu Klatovy“ z programu MŠMT – Podpora materiálně 
technické základy sportu žadateli Atletika Klatovy, z.s., do maximální výše 
3.300.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města. V rámci schvalovacího procesu byla klubu 
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT poskytnuta na financování této 
stavební akce dotace ve výši 8.229.428 Kč.  
Původní náklady na výstavbu představovaly částku 11.168.300 Kč. Řádně 
vyhlášenou veřejnou soutěží byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, 
která představuje částku 11.969.089 Kč. Rozdíl činí 800.789 Kč.   
Město Klatovy je žádáno o zvýšení finanční podpory o 700.000 Kč na celkovou 
částku 4.000.000 Kč, neboť Atletika není schopna navýšení pokrýt z vlastních 
zdrojů. Odmítnutím získané dotace zůstane sociální zázemí v současném 
katastrofálním stavu, který se bude do budoucna pouze zhoršovat.  
Rada města tuto žádost projednala na svém zasedání dne 26.05.2020 a doporučuje 
zastupitelstvu města poskytnutí dotace ve výši 4.000.000 Kč. Částka je zařazena do 
rozpočtového opatření č. 2/2020.  
 
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 Atletice Klatovy z.s. na spolufinancování akce „Atletický stadion Klatovy – 
výstavba sociálního zařízení“ ve výši 4.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
RNDr. Haviar, CSc. – akci vítám, mám radost, že se to podařilo. Jen se chci zeptat, 
jestli jsem to pochopil dobře: rozdíl té částky co dá město a co celková dotace je 
tedy o 260 tisíc vyšší než je vysoutěžená cena, to už klub vydal. 
 
Pan starosta – klub vydal finance na přípravné práce, protože to probíhalo 
v několika letech. Tyto náklady platil klub mimo. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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d) Dotace Spolku Ulice Plzeň na výkon terénní sociální práce v Klatovech 
Rada města projednala dne 12.05.2020 žádost Spolku Ulice Plzeň o poskytnutí 
dotace na výkon terénní sociální práce na území města Klatovy pro rok 2020 
v navrhované výši 170.560 Kč.  
Spolek Ulice zajišťuje pro město Klatovy terénní sociální práci v oblasti sekundární 
a terciální prevence u osob závislých na nelegálních návykových látkách již od roku 
2013. Největší devizou poskytované služby je ochrana veřejného zdraví obyvatel 
města. V našem městě nepůsobí jiná služba se zaměřením na tuto cílovou skupinu. 
V loňském roce byla na tuto činnost spolku poskytnuta dotace ve výši 120.000 Kč, 
která je radou města doporučena i pro letošní rok. Schválený rozpočet města pro 
rok 2020 má v kap. 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ tuto částku 
vyčleněnou.  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ každoročně oslovuje s žádostí 
o spolufinancování uvedené služby obce na Klatovsku. V letošním roce jsou 
připraveny žádosti pro 29 obcí s tím, že v předchozích letech získaná dotace od 
obcí činila celkem cca 40.000 Kč.  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a 
terciální protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2020 ve výši 
120.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
e) Finanční podpora kurzům Univerzity třetího věku ZČU na rok 2020 v Klatovech 
Západočeská univerzita v Plzni, která realizuje v Klatovech projekt Univerzity třetího 
věku, požádala město Klatovy o finanční příspěvek na tuto aktivitu pro rok 2020. 
Jedná se o neprofesní celoživotní vzdělávání – sociálně aktivizační kurzy pro 
seniory a osoby zdravotně znevýhodněné, které se konají ve spolupráci s Úhlavou, 
o.p.s., v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech.  
V roce 2020 je v Klatovech realizováno celkem 9 studijních oborů. Programy (kurzy) 
jsou poskytovány v pravidelných intervalech, a to v rozsahu dvou nebo tří 
vyučovacích hodin. V roce 2020 je zapsáno celkem 213 zájemců o studium. 
Rada města tuto žádost projednala na svém jednání dne 17.03.2020 a doporučuje 
zastupitelstvu města poskytnout ZČU finanční příspěvek pro rok 2020 ve výši 
63.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2020.  
 
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 Západočeské univerzitě v Plzni na projekt Univerzity třetího věku 
v Klatovech v roce 2020 ve výši 63.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o jejím poskytnutí.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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5. INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU „ÚVĚR PRO MĚSTO 
KLATOVY“ 
 
S ohledem na aktuální finanční situaci České republiky hodlá město Klatovy využít 
možnosti přijmout překlenovací úvěr na financování zejména investičních projektů. 
Úvěr umožní zafinancovat překlenovací období mezi úhradou výdajů vyplývajících 
z uzavřených smluv o dílo a obdržením dotačních prostředků tak, aby nebyla 
ohrožena hladká realizace investičních projektů a současně byl zajištěn optimální 
cash-flow města. 
Myšlenka (záměr) přijmout překlenovací (revolvingový) úvěr, který zajistí průběžné 
financování výše popsaných potřeb města, je analogií situace z let 2014 a 2016, 
kdy rada města a zastupitelstvo města schválily přijetí revolvingového úvěru 
s maximálním úvěrovým rámcem ve výši 70.000 tis. Kč. Nyní se uvažuje 
o maximálním úvěrovém rámci ve výši 100.000 tis. Kč. Ačkoliv úvěr nebyl nakonec 
vůbec čerpán, město mělo po určitou dobu fakticky bezplatnou finanční rezervu. 
Případné čerpání bylo tehdy sjednáno za příznivých úrokových sazeb - výsledná 
pohyblivá úroková sazba v roce 2016 činila součet referenční sazby 1 M PRIBOR a 
pevné přirážky banky ve výši 0,08 % p. a. 
V současnosti jsou úrokové sazby úvěrů podobně výhodné. Jak vyplývá ze schůzek 
s významnými bankami (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB), mají banky 
enormní zájem na půjčování volných finančních prostředků, proto je radě města 
předkládán záměr sjednat překlenovací úvěr za stejných zadávacích podmínek jako 
v roce 2016, s využitím elektronické aukce (blíže viz níže). Tento záměr podpořily i 
finanční výbor zastupitelstva města a finanční komise rady města na svém 
společném jednání dne 11.05.2020. 
 
Informace o výběrovém řízení 
Výběrové řízení proběhne formou zjednodušeného podlimitního řízení, otevírání 
obálek a hodnocení nabídek provede hodnotící komise stanovená zadavatelem 
klasickým způsobem. Konečná fáze hodnocení nabídek však bude provedena 
prostřednictvím elektronické aukce, která se v předchozích letech velice osvědčila. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z teoretického výpočtu hodnoty 
jiných úvěrů a zahrnuje předpokládanou fixní úrokovou sazbu, do které budou 
zahrnuty veškeré poplatky za celou dobu čerpání a splácení úvěru, včetně všech 
provizí a sankcí za nedočerpání, příp. předčasné splacení poskytnutého úvěru - 
tzn., že město nebude vyjma úroků platit žádné jiné poplatky. Roční pevná úroková 
sazba bude jediným hodnotícím kritériem předložených nabídek bank, která bude 
navíc soutěžena prostřednictvím elektronické aukce. 
 
Základní parametry veřejné zakázky: 
Úvěrový limit maximálně 100.000.000 Kč 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 500.000 Kč 
Uvažovaná fixní úroková sazba kalkulačně 0,5 % p. a. 
Předpokládaný termín zahájení čerpání úvěru 01.07.2020 
Předpokládaný termín ukončení čerpání úvěru max. 30.06.2023 
Předpokládaný termín zahájení splácení úvěru 01.07.2020 
Předpokládaný termín ukončení splácení úvěru max. 30.06.2023 
Předpokládaná splatnost úvěru 36 kalendářních měsíců 
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Zajištění úvěru bez zajištění 

Hodnotící kritérium 
nejnižší nabídková cena  
(pevná úroková sazba) 

 
Úvěr bude čerpán v závislosti na potřebách města, v návaznosti na časovou a 
finanční náročnost vybraných investičních akcí s tím, že bude splácen kdykoliv 
v průběhu období s ohledem na vývoj cash flow města. Vlastní čerpání se bude 
realizovat na základě žádosti města s uvolněním požadované částky ze strany 
banky max. do 10 dnů od podání žádosti, v maximální jednotlivé výši 10 mil. Kč 
v rámci jednoho čerpání. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo záměr a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
překlenovacího úvěru pro město Klatovy. 
 
Pan starosta – netuším přesně, co se na obce a města přižene, že to nebude plus, 
to je prostě očividné. Propady příjmů jsou v tuto chvíli odhadovány pro naše město 
zatím 50 mil. Kč. Jedno bude snížení příjmů, druhé jsou přímé výdaje, které jsme 
v minulých týdnech měli. Odpustili jsme po dobu nouzového stavu nájemné 
z nebytových prostor a předzahrádek - 2,7 mil. Kč. Investovali jsme 1 mil. Kč do 
krizového řízení, poměrně velké výdaje (1,5 mil. Kč) byly do nákupu ochranných 
pomůcek, hygienizace všech základních škol a MŠ. Jsem rád, že pokračujeme 
v těch drobnějších investicích, které přispívají k tomu, že se chod ekonomiky 
v místě úplně nezadrhne, jsem rád, že jsme i dnes odsouhlasili rozpočtové opatření, 
aby ty projekty mohly běžet dál, ale nabádám k velké obezřetnosti, a proto jsme 
udělali mimotermínové rozbory hospodaření s našimi organizacemi, abychom 
zjistili, jak na tom organizace jsou, co se jim podařilo, zejména školám, uspořit na 
energiích. Všechny organizace města dostaly nařízeno a do 30.06.2020 mají 
předložit určité předzásobení pro případ obdobné situace na dobu 1 až 2 měsíců. 
Máme rozběhnutou celou řadu projektů, požádáno o řadu dotačních titulů, velmi 
bych se obával toho, abychom si v tuto chvíli troufli rozběhnout velké projekty, 
řekněme porodnice, a řekli, pojďme do 200 milionové investice. Prosím, buďme 
v tomto rozumní v tuto chvíli, počkejme, jak se budou finance města vyvíjet. Proto 
přicházíme se záměrem posichrovat si určité finanční prostředky, už jsme to jednou, 
nebo dvakrát udělali ve výši 70 mil. Kč a nevybrali jsme z toho ani korunu. 
Přicházíme s tím znovu z jednoho prostého důvodu – není možné dostat finance 
města na hranu, že budeme v nejistotě platit třeba v měsíci říjnu provozní výdaje a 
kdyby se povedla celá řada dotačních titulů, tak bych považoval i za chybu, 
abychom je odmítali, protože je to práce do regionu. 
 
Ing. Chroust – doplním, to co říkal pan starosta, o nějaká čísla: sdílené daně – 
máme k dispozici dvě tranše za měsíc květen, minulý rok jsme v této chvíli měli na 
svých účtech ve formě sdílených daní 123.693.000 Kč, letos je to 115.180.000 Kč, 
čili ten rozdíl je 8,5 mil. Kč. To nejdůležitější je, že se na nějaké úrovni drží daň 
z přidané hodnoty: minulý rok DPH představovalo 64.200.000 Kč, teď je to 
63.300.000 Kč; propadá se daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, to je 
dáno rozhodnutími ministerstva financí, jak financovat některé jiné položky. Byli 
jsme zvyklí dostávat 7,5 až 8,5 mil. Kč, za měsíc duben jsme dostali 6.063.000 Kč a 
za květen zatím jenom 1.519.000 Kč, čili 8.513.000 Kč nám meziročně chybí. Větší 



16 
 

propad se dá očekávat, až bude zúčtovaný měsíc červen, tam předpokládáme i 
propad u daně z příjmů právnických osob, u které jsme zatím na 17 mil. Kč, 
podotýkám, že za květen jsme nedostali vůbec nic, ale i minulý květen jsme dostali 
relativně malou částku. V této chvíli máme finanční prostředky v celkovém rozsahu 
zhruba za 331 mil. Kč, což je o 9 mil. Kč méně než před rokem. Na účtech našich 
příspěvkových organizací je něco přes 80 mil. Kč. Uvidíme, jak se bude ekonomika 
vyvíjet, jak se bude vyvíjet výběr daní v následujících měsících. 
Úvěr je taková pojistka. Vy, co tady sedíte už delší dobu, víte, že jsme to udělali 
dvakrát - v roce 2014 a 2017. Chceme vyloučit všechny vedlejší poplatky, jediný 
poplatek by souvisel s úrokovou sazbou. Úrokovou sazbu bychom rádi vysoutěžili 
elektronickou aukcí. Peníze nechceme přemrštěně čerpat, neradi bychom se dostali 
do situace, kdy bychom museli některé projekty z nedostatku cash flow zastavit. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Pan starosta – objevily se dohady, jak poběží dál kulturní a společenský život 
v Klatovech. Z těch nejpodstatnějších věcí: pokud vše dobře dopadne, tak koncem 
srpna by se odběhl ten závod, o kterém jsme zde mluvili, zároveň by se odjel Král 
Šumavy horských kol, je to všechno vázáno na to, jestli bude moci být 300, 500 
nebo 1 000 lidí, to je dost zásadní. Rallye Šumava je přeloženo na 7. listopadu. Asi 
by bylo nejjednodušší říci počátkem května, rušíme celou letní sezonu a uvidíme, 
co se zářím, zatím jsme to neudělali, jsme v přípravě jednotlivých akcí, byť výrazně 
omezených, pokud to opatření, která budou v té době platná, umožní, tak bychom 
měli koncem června koncert Tap Tap, Táhneme za jeden provaz. Klatovská pouť – 
představa, že by byla v rozsahu tak, jak bývala, je nesmysl, v letošním roce taková 
pouť nebude, máme potvrzeno, že proběhne její církevní část, to asi žádný problém 
není. Pokud to bude možné tím, že se rozptýlí lidé, tak by proběhla k tomu i část 
kulturně-společenských aktivit jako v letním kině koncert heligonek, případně nějaká 
menší akce na klatovském náměstí, rozhodně to nebude Mezinárodní folklorní 
festival. Máme zájem, aby se akce udělaly, ale v závislosti na tom, abychom to byli 
schopni pokrýt. Během následujících tří týdnů se rozhodne, jaké akce budou. 
Nebudou oblíbené pivní slavnosti. 
Klatovské základní a mateřské školy – MŠ najela do plného provozu ve všech 
zařízeních s menším počtem dětí ve třídách, k dnešnímu dni je ve školce 82 dětí, 
což je asi 45 %. Stejně tak se rozběhlo „doučování“ žáků 9. tříd, od pondělí běží 
skupiny žáků 1. stupně, tam je mezi 40 a 50 %, skupiny po 15. 
 
Ing. Chroust – v průběhu koronavirové krize se nezastavily naše projekty, některé 
byly i urychleny. Začíná se pracovat na MěKS, Křížové cestě, byl vybudován suchý 
poldr, pracuje se na Eroplánu, na regeneraci sídliště Pod Hůrkou, na komunikacích, 
urychlily se práce na topení v ZŠ Tolstého, výměna palubovky na Masarykově ZŠ, 
pracuje se na schodech před jezuitským kostelem. 
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7.  DISKUSE 
 
JUDr. Štancl – na finanční komisi dorazil návrh na prominutí nebo snížení, to 
přesně nevím, nájmu z městských budov. Bude se to projednávat, nebo už se to 
projednalo? 
 
Pan starosta – po dobu nouzového stavu (66 dní) byl stoprocentně prominut nájem 
z těchto nebytových prostor, reakce přišla okamžitě, 14 dní po vyhlášení nouzového 
stavu, s jasným termínem od - do. Nezkoumali jsme, jestli někdo mohl ještě malinko 
prodávat, stejně tak se to týkalo předzahrádek. Po dobu nouzového stavu bylo 
prominuto. 
 
Ing. Chroust – celková částka dělá 1.470. tis. Kč.  
 
 
8.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise MUDr. Chroust. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva města se uskuteční 30.06.2020, další 
bude v pravidelném zářijovém termínu.  
 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Ve 20:00 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 10. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 


