
U S N E S E N Í 
 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30.01.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání ZM, 
konaného dne 12.12.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3-4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1, 
- dar, bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkony č. 2, 3; 

k úkonu č. 3: bezúplatný převod pozemků p.č. 3666/2, 4242/399, 4005/2, 
4242/401, 4242/670, 4242/677 o celkové výměře 1 539 m2 v k.ú. Klatovy, pp.č. 
11/13, 11/22, 11/28 o celkové výměře 1 657 m2 v k. ú. Habartice u Obytců, pp.č. 
239/34, 239/38 o celkové výměře 552 m2 v k.ú. Kvaslice a pp.č. 596/1 o výměře 
546 m2 v k.ú. Střeziměř od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 
622/11, 163 00 Praha 6-Řepy, do majetku města, 

- výkup nemovitostí - úkon č. 4, 
k úkonu č. 4: výkup nemovitostí pp.č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp.č 35 o celkové 
výměře 4 491 m2 v  k.ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, Praha 2. 
 

K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5-8  zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3,  
- směna nemovitostí - úkony č. 5, 6 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem, 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) rozpočtové opatření č. 1/2018, 
2) 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 2017 
v celkové výši 120 011 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, 

3) v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého 
fondu Triatlon klubu Klatovy ve výši 125 000 Kč pro rok 2018 a ve stejné výši pro 
rok 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí. 
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IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na 
projekt Univerzita třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2017/2018 ve výši 
63.000 Kč. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovilo souhlas s uzavřením 
dohody o provedení práce s p. Mgr. Jaroslavem Pletichou na hudební doprovod při 
svatebních obřadech a s pí Bc. Vlastou Komaňskou na vítání občánků a návštěvy 
jubilantů. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, rozhodlo nově vzniklou ulici v průmyslové zóně Pod Borem 
pojmenovat Schiffauerova. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 1/2018,      
o místních poplatcích, dle varianty 2 návrhu. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města neschválilo prodej bytu č. 16, Suvorovova 692/IV, Klatovy, paní 
Barboře Velíčkové, Masarykova 391/III, Klatovy. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 27.03.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání ZM, 
konaného dne 30.01.2018. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 
- směna nemovitostí - úkony č. 3, 4, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 5; 
 

k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4-6 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3,  
- výkup nemovitostí - úkon č. 2 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 4. 

 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2017 a uzavřelo jej, 
na základě doporučení finanční komise rady města, rady města a finančního 
výboru zastupitelstva 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 Klatov sestavenou k 31.12.2017. 

3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 
2017 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 44.874.672,64 Kč na účet 432 - 
Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské 
(ve výši 7.982.629,38 Kč) ve výši 2.849.433,18 Kč na analytický účet 419/82 - 



2 
 

Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (5.133.196,20 Kč) na účet 
432 - Výsledek hospodaření minulých let.  

 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.  
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého fondu Folklornímu spolku Šumava 
Klatovy ve výši 150.000 Kč na pořádání XXV. Mezinárodního folklorního festivalu 
Klatovy 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí. 

 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
a) 297 tis. Kč na akci Oprava fasád vč. nátěru na čp. 1/IV, Klatovy, 
b) 63 tis. Kč na akci Oprava fasád (v přízemí) na čp. 155/I, Klatovy, 
c) 140 tis. Kč na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků 

na čp. 36/I, Klatovy. 
2) Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 119 tis. Kč z rozpočtu 

města na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na      
čp. 36/I, Klatovy. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s investičním záměrem společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. „INSCZ 86005 Klatovy“ na vybudování telekomunikační sítě v Klatovech 
v obecních pozemcích v letech 2018 až 2022 a pověřilo vedení města jednat 
s investorem o podmínkách realizace záměru. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 1. kolo   
v celkové výši 110 000 Kč. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2018/2019. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu. 
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X. 
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 na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2018 ve výši 120.000,- Kč 
z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku a úroku z prodlení plynoucího paní 
XXXXXXXXXX z dlužného nájemného bytu č. 10, Vaňkova XXX, Klatovy, ve výši 
31.796 Kč.  
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města navrhlo tyto zástupce města Klatov do orgánů společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II,             
339 01 Klatovy, IČ 25232100:  
- do představenstva Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. XXXXXXX, bytem Tyršova XXX,             

339 01 Klatovy, 
- do dozorčí rady společnosti Ing. Václava Chrousta, nar. XXXXXX, bytem Koldinova 

XXX, 339 01 Klatovy. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 22.05.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání ZM, 
konaného dne 27.03.2018. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3-4 zprávy): zastupitelstvo města rozhodlo 
po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení následujících 
majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3, 4, 5b) ve znění revokace, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 2, 5a) ve znění revokace, 6, 
- dar nemovitostí do majetku města - úkon č. 7. 

 
K úkonu č. 7: dar nemovitostí do majetku města z vlastnictví Plzeňského kraje ve 
správě SÚSPK: 
- Koldinova: pp.č. 4054/2, 3557/2, 4053/2, 4054/3, 3557/15, 4159/1, 4159/4, 

4053/3, 3557/16, 3557/18, 3557/21, 3557/20, 3557/19, 4052/3, 4051/4, 4052/4, 
4159/7, 3557/24, 3557/23, 4159/13, 4159/12, 3557/27, 3557/28, 3557/30, 
3557/29, 3557/44, 3557/43, 3557/46, 3557/48, 3557/47, 3557/32, 3557/31, 
3557/35, 3557/6, 3557/36, 3557/37, 3557/38, 3557/39, 3557/42, 3557/41 a 
3557/51 v k.ú. Klatovy o výměře 22 899 m2 vč. stavby silnice II/185 na těchto 
pozemcích, 

- Pod Koníčky: pp.č. 3408/5 a 3408/6 v k.ú. Klatovy o výměře 13 m2,  
- Dr. Sedláka: pp.č. 3508/1 v k.ú. Klatovy a pp.č. 1190/15 v k.ú. Kal u Klatov              

o výměře 1778 m2, pp.č. 126/4 v k.ú. Tajanov u Tupadel o výměře 519 m2 vč. 
stavby silnice III/0228 na těchto pozemcích, 

- Nádražní: pp.č. 3554/3 a 3547/1 v k.ú. Klatovy o výměře 11 072 m2 vč. staveb 
silnice III/18515  a mostu ev. č. 18515-1 na těchto pozemcích. 

 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení hypotečního úvěru číslo 
0378/02/2038 uzavřeného s ČSOB, a.s. na financování rekonstrukce bytového domu 
čp. 125/V, Plánická ul., Klatovy, v plné výši v termínu do 30.06.2018. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018.  
2) 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 přesahujících v jednotlivém případě 50.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

3) Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu akce „Stezka pro pěší a cyklisty 
podél silnice I/22 v obci Sobětice“ pro rok 2018 na celkovou částku 16 600 000 Kč. 
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V. 
Zastupitelstvo města neschválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu vyjmout             
z prodeje uvolněný byt č. 11 v domě čp. 692/IV, Suvorovova, Klatovy.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o stavu rozpracovanosti akce 
„Mercandinovy sady - III. etapa“. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Přístavba zázemí 
atletického stadionu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny 
sportu“ žadateli Atletika Klatovy, z.s., max. do výše 3.300.000 Kč vč. DPH z rozpočtu 
města. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, stanovilo počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 2018-
2022 na 27 členů. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vypořádání podnětů a připomínek 
k vítěznému návrhu vzešlého z veřejné výtvarně-architektonické soutěže na 
vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov - pomníku obětem      
1. světové války. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 03.07.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 29. zasedání ZM, 
konaného dne 22.05.2018. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 4  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej bytu dle Zásad prodeje bytů z majetku města - úkon č. 1, 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku města -  úkon č. 3a), 

K úkonu č. 3a): bezúplatný převod pozemků pp.č. 661/13 (dle GP č. 209-
2035/2018), 592/4 (dle GP č. 210-2034/2018) o celkové výměře 871 m2 v k.ú. 
Střeziměř a pp.č. 412/3 (dle GP č. 89-2036/2018) o výměře 906 m2 v k.ú. 
Křištín od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského  622/11, Praha 
6, Řepy, do majetku města.  

- výkup nemovitostí - úkony č. 2, 3b), 
K úkonu č. 3b): výkup pozemků pp.č. 592/1 (dle GP č. 210-2034/2018) a 
661/1, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17 (dle GP č. 209-2035/2018) o celkové 
výměře 1 747 m2  v k.ú. Střeziměř, pp. č. 412/1 (dle GP č. 89-2036/2018)                 
o výměře 1 010 m2 v k.ú. Křištín za celkovou cenu 293.786,00 Kč od Státního 
statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, 163 00 do 
majetku města.  

- dar stavby do majetku města - úkon č. 4. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5 - 11 zprávy) - záměry: 
zastupitelstvo města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 5, 6a), 6b), 6c), 6d),  
- výkup nemovitostí - úkon č. 1, 
- směna nemovitostí - úkony č. 4, 9, 10, 11, 12 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 3, 7a), 7b), 7c), 8. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o revokaci usnesení z 12.12.2017 a schválilo 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní z 23.09.2009, uzavřené 
mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem, Hradiště 14, Kasejovice. 
Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky 
do 31.12.2020 a zároveň prodloužení doby k uzavření vlastní kupní smlouvy na 
stavbu cyklostezky na pozemku pp.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov do 30.06.2021; 
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podmínkou uzavření dodatku č. 3 je sjednání závazku bezúplatného převodu 
pozemku pod cyklostezkou a v případě nedokončení stavby úhrada smluvní pokuty 
za nedodržení termínů ve výši 150.000 Kč ze strany Ing. Milana Holuba. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018. 
2) 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 přesahujících v jednotlivém případě 50 000 Kč a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - 2. kolo   
v celkové výši 1 100 000 Kč. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo změnu přílohy k Zásadám prodeje bytového fondu a 
vyjmulo z prodeje uvolněný byt č. 11 v domě čp. 692/IV, Suvorovova, Klatovy.  
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci projektu „Regenerace panelového 

sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“. 
2) Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Pod Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2019 s celkovými předpokládanými náklady ve 
výši cca 16 mil. Kč vč. DPH za předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta 
dotace z programu SFRB - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 

3) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou – ETAPA DVĚ“ v roce 2019 z rozpočtu města nad rámec 
požadované dotace, tj. ve výši max. 10 mil. Kč vč. DPH. 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 31. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 11.09.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání ZM, 
konaného dne 03.07.2018. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodeje bytů dle Zásad prodeje bytů z majetku města - úkon č. 10,  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 1, 12 (ve znění revokace), 13, 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2, 4, 5, 
- směny nemovitostí - úkony č. 3, 6, 7, 8, 9. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 7 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,   
- výkup nemovitostí - úkon č. 3 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části B: 
- prodej nemovitostí za smluvní cenu - úkon č. 2. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.  
2) 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 přesahujících v jednotlivém případě 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2018. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města: 
1a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

na novou výši 2.065.600,-Kč, 
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.050.000,- Kč, 
1c) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 

byly upsány takto:  
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- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 
1.050.000,- Kč, 

- přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, 
obec Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši 
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše 
vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

1d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. 
dle předloženého návrhu. 

 
 

VI. 
1) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Fotbalové hřiště - změna 

povrchu z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ 
žadateli SK Klatovy 1898, z.s., max. do výše 7.000.000 Kč vč. DPH z rozpočtu 
města. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování projektu Minihřiště UMT - TJ Start 
Luby z programu MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportu“ žadateli 
TJ Start Luby, z.s., max. do výše 900.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství panu Jiřímu Suchému, nar. 
1.10.1931, bytem Praha 6. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo pojmenování veřejného prostranství zvaného 
„Rybníčky“ ohraničeného ulicemi Plzeňská, Dobrovského, Rybníčky a Maxima 
Gorkého (pp.č. 185/1 v k.ú. Klatovy) na „náměstí Přemysla Otakara II.“. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole MěKS Klatovy v roce 2018 
předloženou kontrolním výborem. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 32. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 02.10.2018 v 17:00 hodin 
v obřadní místnosti radnice v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 31. zasedání ZM, 
konaného dne 11.09.2018. 
 
 

II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- výkup nemovitosti - úkon č. 2,  
- prodej nemovitosti - úkon č. 1. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018.  
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí dotace z OPŽP na projekty „Kanalizace - 

Dehtín“ a „Vodovod - Dehtín“ formou vydaného právního aktu Registrace akce 
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

2) Zastupitelstvo města schválilo realizaci akcí v letech 2019 - 2020. 
3) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování ze strany vlastníků nemovitostí 

částkou 10.000,00 Kč/připojovaná nemovitost (7.000,00 Kč příspěvek,                
3.000,00 Kč vratná záloha) v případě napojení na vodovod i kanalizaci a částkou 
7.000,00 Kč/připojovaná nemovitost (4.000,00 Kč příspěvek, 3.000,00 Kč vratná 
záloha) v případě napojení pouze na kanalizaci. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 3. kolo             
v celkové výši 400 000,- Kč. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov,  
konaného dne 5.11.2018 v 17:00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád zastupitelstva města na volební období 
2018-2022. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon 
funkce uvolněni. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99          
odst. 3 zákona o obcích určilo, že celkový počet členů rady města bude devět. 
 

 
III. 

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, zvolilo: 

• do funkce starosty města    Mgr. Rudolfa Salvetra 
• do funkce místostarosty města  Ing. Václava Chrousta 
• do funkce místostarosty města  Ing. Martina Kříže. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, určilo Ing. Václava Chrousta zastupujícím místostarostou 
v době nepřítomnosti starosty města. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, zvolilo kromě starosty a dvou místostarostů dalších šest 
členů rady města: 

• Aleš Buriánek 
• Petr Fiala 
• MUDr. Miloš Chroust 
• MUDr. Michal Janek 
• MUDr. Bohumil Kuneš 
• Mgr. Jaromír Veselý 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o zřízení kontrolního a finančního 
výboru. Zastupitelstvo města zvolilo za předsedu kontrolního výboru Ing. Petra Votípku 
a za předsedu finančního výboru Pavla Stroleného. 
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VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města podle uvedeného návrhu: 
a) pro rok 2018 s účinností od 05.11.2018 
b) pro období od r. 2019 s účinností od 01.01.2019.  
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce.   

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, podle 
uvedeného návrhu s účinností od 05.11.2018. V případě budoucích změn 
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce.   

3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, 
maximálně však 2.000 Kč měsíčně, s účinností od 05.11.2018. 

 
 
 
 
   
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 



U S N E S E N Í 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 11.12.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

II. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 32. zasedání ZM, 
konaného dne 02.10.2018. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města zvolilo členy kontrolního a finančního výboru: 
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Votípka Petr  
členové: Mašek Martin, Ing. Gabriel Jiří, Ing. Vondrová Markéta, JUDr. Štancl Jiří,      

Ing. Zavřel Jiří, Mgr. Šlajsová Věra, Ing. Frydrych Petr, Fiala Petr, Buriánek 
Aleš, Ing. Pohanka Jiří. 

 
Finanční výbor: předseda: Strolený Pavel 
členové: Ing. Kubát Jiří, Ing. Rubáš Josef, Ing. Kopáček Stanislav, Ing. Šlehofer 

Stanislav, Ing. Honzík Pavel, Janda Josef, DiS., RNDr. Haviar Stanislav, 
Ph.D., Mgr. Jakubčík Igor, Rehák Jaroslav, Korec Zdeněk. 

 
Zastupitelstvo města jmenovalo místostarostu Ing. Václava Chrousta určeným 
členem zastupitelstva ve věci pořízení územního plánu. 
 
 

IV. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 8  zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení následujících majetkoprávních úkonů: 
- dar nemovitostí – úkon č. 2 a) (ve znění revokace), 
- dar staveb do majetku města – úkon č. 2b) (ve znění revokace), 
- prodloužení platností smluv o budoucích smlouvách kupních – úkony č. 3, 4, 5,  
- prodej bytů dle Zásad prodeje – úkony č. 6, 7, 8, 9. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů 
uvedených v části A: 
- prodej nemovitosti – úkon č.1 (ve znění revokace). 
 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatov a integrovaných obcí“ do 31.12.2020. 
 
 

VI. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018.  
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2) 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 přesahujících v jednotlivém případě 50.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

3) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřilo 
radu města prováděním rozpočtových opatření týkajících se změn v rámci 
schválených závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na výši rozpočtu, na 
konci roku týkajících se přijetí a použití účelových dotací. 

 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatov na roky 2019–2023 
b) rozpočet města Klatov na rok 2019 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši    476.896 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši    326.765 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2019 ve výši      134.836 tis. Kč 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2018 ve výši  140.907 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle 

Přílohy č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5 
• Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2019 dle Přílohy č. 7.  

 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 
50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům: 

• Stálá divadelní scéna Klatovy          ve výši    700.000 Kč 
• SK Klatovy 1898, z. s. ve výši    300.000 Kč 
• Tělovýchovná jednota Start Luby  ve výši    200.000 Kč 
• Hockey club Klatovy                ve výši 2.250.000 Kč 
• Senior HC Klatovy, s. r. o. ve výši    350.000 Kč 
• Basketbalový klub Klatovy ve výši    320.000 Kč 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2019 takto: 
a) vodné 31,53 Kč/m3 bez DPH 36,26 Kč/m3 včetně DPH 
b) stočné 25,77 Kč/m3 bez DPH 29,64 Kč/m3 včetně DPH. 



3 
 

X. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 738 474 Kč a ve stejné 
výši pro rok 2019. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2019 tyto akce: 
č. 1 - objekt čp. 148/I, Denisova ul., Klatovy - oprava vnějších a vnitřních omítek 

včetně nátěru l. etapa (po římsu)  
č. 2 - městské opevnění - okrouhlíce u letního kina, bašta v Hostašových sadech, 

okrouhlíce ve Vrchlického sadech, Klatovy - nátěr střešních plášťů 
č. 3 - objekt čp. 119/I, Pražská ul., Klatovy - oprava fasád. 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města schválilo Plán rozvoje sportu města Klatov. 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o nočním klidu. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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