
U S N E S E N Í 
 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 07.11.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání ZM, 
konaného dne 26.09.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkon č. 1,  
- vzdání se vlastnického práva - úkon č. 2, 

k úkonu č. 2: vzdání se vlastnického práva města ke stp.č. 2333/1 až 2333/8 a 
stp.č. 2335/1 až 2335/8 v k.ú. Klatovy ve prospěch ČR-ÚZSVM Praha formou 
souhlasného prohlášení, jedná se o pozemky zastavěné 16 řadovými garážemi 
v ulici U Slunce, Klatovy, 

- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 3. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 8 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkon č. 3,  
- prodej nemovitostí - úkony č. 1 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem, 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 2. 
 
Bod č. 4 byl stažen z programu jednání. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) rozpočtové opatření č. 5/2017, 
2) 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 částku 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2017 a 
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) Dohodu o převodu práv a povinností zakladatelů ve společnosti Zimní stadion 

Klatovy, o.p.s. týkající se převodu podílu SENIOR HC Klatovy s.r.o. na město 
Klatovy za cenu 10.000 Kč, 
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2) Zakládací listinu společnosti Zimní stadion Klatovy, o.p.s. a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

3) po provedení reorganizace Zimního stadionu Klatovy o.p.s. poskytovat společnosti 
příspěvek na provoz (dotaci) ve výši stanovované každoročně zastupitelstvem 
města. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) zřízení nového peněžního fondu města „Vodovod a kanalizace Točník“, 
2) navýšení nájemného z titulu navýšení vodného a stočného na akce „Vodovod a 

kanalizace Točník“ o 1,00 Kč/m3 z objemu vodného a stočného celkem.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2017. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo do Programu regenerace MPZ pro rok 2018 tyto akce: 
č. 1 - objekt čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád včetně nátěru 
č. 2 - objekt čp. 155/I, náměstí Míru, Klatovy - oprava fasád (v přízemí) včetně nátěru 
č. 3 - objekt čp. 36/I, ul. Čs. legií, Klatovy - oprava krovu, výměna střešní krytiny a 

klempířských prvků. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo navýšení základního přídělu do Sociálního fondu ve 
výši 2.100 tis. Kč ročně, s účinností od 01.01.2018.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města uložilo upravit Směrnici města Klatov o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov takto: 
1) finanční prostředky nacházející se ve fondu k 31.12. kalendářního roku snížit na 

částku 2 mil. Kč, finanční prostředky převyšující tuto sumu lze na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města z fondu převést do rozpočtu města s tím, že 
zůstatek finančních prostředků ve Fondu rozvoje bydlení po vyjmutí nebude nižší 
než 2 mil. Kč, 

2) úroková sazba poskytovaných zápůjček bude odpovídat aktuální úrokové sazbě 
vyhlášené ČNB k datu vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí zápůjček. 

 
 

X. 
Zastupitelstvo města: 
1)  vzalo na vědomí zprávu o záměru veřejné výtvarně-architektonické soutěže na 

vytvoření uměleckého díla do veřejného parteru města Klatov - pomníku obětem 
1. světové války, 
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2) rozhodlo o vyčlenění částky ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu města na rok 2018 
na realizaci pomníku obětem 1. světové války. 

 
 

XI. 
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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