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Usnesení 
 ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 5. prosince 
2000.  

 
II. 

Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo 
a/ ve smyslu § 85, zák. č.128/2000 Sb. o obcích o majetkoprávních úkonech uvedených v 
části A / příloha str. 3-4/  
bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkony č. 1,3,4,6,  
  
9a - bezúplatný převod pozemků č. 2162/1 a 2162/4 v k.ú. Klatovy od ČR -Pozemkového 
fondu do majetku města Klatov dle zák. č. 95/99 Sb. - území Pod Borem  
  
9b - bezúplatný převod pozemku č.2460/1 dle PK v k.ú. Klatovy od ČR-- Pozemkového 
fondu do majetku města Klatov dle zák. č.95/99 Sb. - lesopark za židovským hřbitovem  
  
9c - bezúplatný převod pozemku i p.133/2 o výměře 1.095 m2 v k.ú. Luby od ČR -
Pozemkového fondu do majetku města dle zák. č.95/99 Sb. - chodník , zastávka a zahrada u 
bytovek  
- směna nemovitostí - úkon č. 2 
- výkup nemovitostí - úkon č.3, 9b- výkup pozemku č.2460/l dle PK v k.ú. Klatovy od ČR - 
Pozemkového fondu do majetku města Klatovy dle zák.č.95/99Sb. - lesopark za židovským 
hřbitovem  
  
9c - výkup pozemku č. 133/2 o výměře 1.095 m2 v k.ú. Luby od ČR - Pozemkového fondu do 
majetku města dle zákona č.95/99 Sb.- chodník , zastávka a zahrada u bytovek  
- vzdání se vlastnického práva města ve prospěch duplicitního vlastníka - úkon č.8 
- začlenění pozemků do komplexní pozemkové úpravy - úkon č.5 
- přijetí zástavního práva k pozemku městem - úkon č.7 
- snížení ceny za prodej pozemku -úkon č. 10 
  
Zastupitelstvo města schvaluje možnost jednat o případné směně nemovitostí ve vlastnictví 
města za nemovitosti ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany - úkon č.11 
  
Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění Přílohy k Zásadám prodeje bytového fondu z 
majetku města / Seznam domů,které nebudou nabízeny k prodeji / z 29.6.1999 o domy, k 
nimž má dispoziční právo armáda, a to :  
620/IV, 621/IV. 622/IV, 623/IV, 624/IV, 625/IV , 786/II, 787/II, 758/II, 767/II, 764/II, 765/II,  
452/II 
ZM ukládá SBH Klatovy zapracovat toto do Přílohy k Zásadám prodeje bytového fondu z 
majetku města  
  
Termín: ihned  
Zodpovídá: p.M.Ferus  
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2/ ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B /příloha str. 5-9/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 4, 6 
- výkup nemovitostí - úkon č.9 
  
3/ zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 39 , zák. č. 128/2000 Sb. záměry 
majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str.5-9/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č. 5,8,12 
- výkup pozemků - úkony č. 1,3,10- staženo z programu ,12 
- prodej pozemků - úkony č.2,7 
- zřízení věcného břemene k části pozemku - úkon č 11 
  

III. 
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m/, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 358/2000 Sb. o odměňování 
neuvolněných členů zastupitelstev obcí stanoví výši měsíční odměny členům ZM 
vykonávající funkci člena rady města, předsedy výboru nebo komise ve výši dle předloženého 
návrhu s platností od 1.1.2001.  
  

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1. objem prostředků na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2001 ve výši 15,851 tis.Kč  
2. zvýšení rozpočtu města a příspěvků příspěvkových organizací na r.2001 na krytí nárůstu 
mezd a odvodů celkem o 4,365 tis.Kč v členění dle tabulky č. 2 , z toho limity na mzdy pro 
TSMK ve výši 14.046 tis.Kč, pro MěKS ve výši 2.906 tis.Kč, pro MěK ve výši 2.500 tis.Kč a 
pro MěÚSS ve výši 15.715 tis.Kč. 
3. zvýšení rozpočtu města o 750 tis.Kč na převod dividend ZČE  
4. poskytnutí příspěvku městu Kašperské Hory na výstavu Regiontour Brno 2001 a zvýšení 
rozpočtu výdajů města na příspěvky o 35 tis.Kč 
5. zvýšení rozpočtu mateřských škol o 68 tis. Kč na nákup učebních pomůcek  
6. zvýšení rozpočtu na akci Rekonstrukce elektroinstalace v čp. 59/I o 250 tis. Kč 
7. zvýšení rozpočtu na plynofikaci Činova a Kalu o 300 tis.Kč  
8. zvýšení rozpočtu dopravy o 34 tis.Kč na provoz MHD a dopravní obslužnosti  
9. zvýšení rozpočtu výdajů celkem o 5,802 tis.Kč pokrýt z investiční rezervy ze schváleného 
rozpočtu na r.2001,která bude doplněna při finančním vypořádání r.2000 
10. účast města prostřednictvím sdružení Klatovských karafiátníků na zahradnické výstavě v 
Chamu a poskytnutí příspěvku ve výši 40 tis.Kč 
11. odkoupení pohledávky od firmy Brusico - plast za 400 tis. Kč s úhradou z rozpočtu akce 
Autokemp lázně / příloha/.  
  

V. 
Zastupitelstvo města souhlasí  
l/ s tím, aby do ceny bytových jednotek vzniklých rekonstrukcí objektu čp.125/V byla 
alikvotně promítnuta hodnota této nemovitosti, včetně pozemku ve výši 3 mil.Kč a cena za 
projektovou dokumentaci ve výši 363.825,-Kč  
2/s tím, aby financování výstavby 53 bytových jednotek ve 125/IV bylo zajištěno buď 
sdružením města s "bytovým družstvem 125/V", nebo přímo z rozpočtových prostředků 
města, a to z rozpočtové rezervy města.  
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VI. 
Zastupitelstvo města Klatov schvaluje předložený návrh navýšení cen vodného v Klatovech, a 
to ve výši 15,85 Kč/m3 bez DPH, 16,64 Kč/m3 včetně DPH . Zároveň schvaluje navýšení cen 
vodného v obcích Drslavice, Tajanov, Kal, Tupadly a Kydliny o 1,45Kč/m3 bez DPH, 
resp.1,52Kč/3m3 včetně DPH oproti původní ceně pro domácnosti v těchto obcích platné v 
roce 2000.  
  

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov  
l/ zřizuje v souladu s § 120,odst.1, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích osadní výbory v následujících 
integrovaných obcích:  
Luby, Sobětice, Štěpánovice, Otín, Tajanov, Drslavice, Střeziměř-Křištín, Točník, Dehtín, 
Habartice, Tupadly, Pihovice , Vícenice, Kydliny , Beňovy -Kal.  
2/v souladu s § 120 , odst.3, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zvolilo následující předsedy 
osadních výborů v obcích:  
Luby - Ladislav Mundl 
Sobětice - Lubomír Šproch 
Štěpánovice- Ing. Josef Rubáš 
Otín - Michal Škoda  
Tajanov - Václav Vacovský 
Drslavice- Karel Balák  
Střeziměř, Křištín - František Patlejch  
Točník - Petr Brabec  
Dehtín - Petr Baumruk  
Habartice - Václav Lejsek  
Tupadly - Josef Čížek  
Pihovice - Vladimír Běloch  
Vícenice - Emanuel Černý  
Kydliny - Miroslav Mazanec  
Beňovy , Kal - RNDr.Miloslav Červený  
3/ v souladu s § 120 , odst.2, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích schvaluje složení osadních výborů 
ve vyjmenovaných částech města dle předloženého seznamu  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města Klatov zvolilo ve smyslu zákona č. 436/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů za přísedícího Krajského soudu v Plzni p. Václava Boška, ...odstraněno v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů....  
  

IX. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo v souladu s § 84, odst.2, písm. l/ , zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích o doplnění členů kontrolního výboru o p. Janu Šimkovou a sl. Lenku Peksovou.  
  

X. 
Zastupitelstvo města schvaluje dle zák. č. 128/2000 Sb. , § 48 smlouvu o spolupráci mezi obcí 
Mochtín a městem Klatovy o finančním zmírnění nepoměru mezi finančním břemenem, které 
leží na městu Klatovy z důvodu provozování DD Újezdec.  
  

XI. 
Zastupitelstvo města podle § 119, odst.2, písm. c/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pověřuje 
kontrolní výbor prošetřit stížnost MUDr. Jaroslava Maška.  
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Zastupitelstvo města zmocňuje starostu města, aby po konzultaci s předsedou kontrolního 
výboru předkládal tomuto výboru k prošetření případy, které je nutno vyšetřit neprodleně. O 
pověření dodatečně informovat ZM. 
  

XII. 
Zprávy vedení MěÚ  
1/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 
15.12.2000 a 26.1.2001 
  

XIII. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
  
Termín : ihned  
Zodpovídá: p. K. Mráz  
  
  
Karel M r á z  
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á  
místostarostka 
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Usnesení 
 ze 18. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 27. února 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 30. ledna 
2001. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu §85, zák. 128/2000 Sb. o obcích o majetkoprávních úkonech uvedených v části 
A /příloha str.3/  
- bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkony č. 4,6,10 
- výkup nemovitostí - úkon č.1,3,8 
- prodej nemovitostí - úkony č.2,5 
- zřízení věcného břemene ve prospěch soukromých  majitelů pozemků - úkon č.7 
 
b/ ve smyslu § 85, zák.128/2000 Sb. o obcích o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony,  
uvedených v části B / příloha str.4-6/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 6, úkon č.1- stažen z programu jednání  
 
2/ schválilo  
ve smyslu § 39, zák.128/2000 Sb. o obcích záměry majetkoprávních úkonů, které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 4-6/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č. 2,3, 
- výkup pozemků - úkon č.4 
- prodej pozemků - úkony č.4, 5,7 
- zřízení věcného břemene k části pozemků ve prospěch města - úkon č.8 
 

III. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1/ investiční  záměr rekonstrukce Domova důchodců v Újezdci čp. 1 v celkové výši 
35,000.000,- Kč, rozdělenou do dvou  provozuschopných etap tak, že první etapa bude 
provedena ve výši 19,500.000,-Kč. První etapa bude hrazena přidělenou státní dotací ve výši 
10 mil. Kč, 4 mil.Kč z rezervního fondu MěÚSS a 5,5 mil.Kč z investiční rezervy města na 
rok 2001. 
 
2/ jeden a půl milionu Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce DD v Újezdci čp. 1 z  
investiční rezervy města na rok 2001.  
 
 

IV. 
Zastupitelstvo města  Klatov schvaluje  
1/ financování investiční akce "ČOV Klatovy - rekonstrukce a modernizace" takto:  
- příspěvkem PHARE CBC  
- dotací SFŽP  
- půjčkou ze SFŽP úročenou 3%  a splácenou z fondu ČOV , dle rozhodnutí SFŽP 
č.00869811 z roku 1998 
- vlastními prostředky z fondu ČOV tvořeného z 2,90Kč/m3 odkanalizované vody  
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2/ v rámci schváleného objemu financování akce přechodně použít volných finančních 
prostředků města v průběhu stavby. 
 

V. 
Zastupitelstvo města  
1/ neschvaluje  
realizaci akce "Radioaktivní štěrky města"  
 
2/ schvaluje  
a/ úpravy rozpočtu v příjmové a výdajové části ve výši 11,649.5 tis.Kč  
 
b/ poskytnutí příspěvku města  
- na provoz záchytné stanice pro zatoulaná a opuštěná zvířata při veterinární ordinaci 
Voříškova  167 v Klatovech ve výši 150 tis.Kč - fin.krytí bude z rozpočtu životního prostředí     
- na úhradu nájemného Domu dětí Klatovy v objektu Plánická ul.čp.208/I ve výši 49 tis.Kč 
- na náklady sportovní akce Rallye Šumava MOGUL ve výši 30 tis.Kč- fin.krytí z rozpočtu na 
mimořádné příspěvky.  
 
Zastupitelstvo města ukládá ředitelce MěKS, aby do příštího jednání ZM vyřešila záležitost 
pronájmu kulturního domu v roce 2000 při Rallye Šumava MOGUL.  
 
Zodpovídá:pí Mgr.H.Haladová  
 

VI. 
Zastupitelstvo města Klatov se ztotožňuje se závěrem rady města ze dne 20.2.2001 a ukládá, 
aby byla sepsána "Dohoda o splátkách ..." mezi SBH Klatovy  a pí Bořilovou na 24 měsíců. V 
případě, že nebude splátkové ujednání plněno, bude město Klatovy trvat na  žalobě k 
přivolení výpovědi.  
 
Termín:ihned  
Zodpovídá:p.M.Ferus  
 

VII. 
Zastupitelstvo města  Klatov se seznámilo s návrhem Ministerstva vnitra ČR na zařazení 
města Klatov do struktury pověřených obecních úřadů II. a III. stupně okresu Klatovy a 
souhlasí s přesunutím kompetencí výkonu státní správy z okresního úřadu na město za 
předpokladu, že vzniklé finanční náklady s tímto spojené budou plně hrazeny státem.  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozšířené zřizovací listiny o předmět podnikání  - Pronájem a 
půjčování věcí movitých - u  
Základní škola, Čapkova ul. 126, Klatovy V  
Masarykova základní škola Klatovy, Národních mučedníků 185 
Základní škola Klatovy, Tolstého 765 
Základní škola  Klatovy, Plánická ul. 194 
 

IX. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení č.22 ze zasedání kontrolního výboru ,konaného 
dne 23.února 2001. 
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X. 
Zastupitelstvo města  ukládá radě města a vedení MěÚ zabývat se připomínkami, vznesenými 
členy ZM v diskuzi.  
  
Karel M r á z  
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á  
místostarostka 
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Usnesení 
 ze 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 27. března 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 27. února 
2001.  

  
II. 

Zastupitelstvo města Klatov nedalo souhlas se zavedením provozu informačního kanálu 
kabelové televize v Klatovech.  
  

III.  
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák. č.128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v 
části A / příloha str. 3-4/  
- bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkony č. 1,2,3 
- výkup nemovitostí - úkon č.3 
- prodej nemovitostí - úkony č. 4,5 - snížení ceny na 400,-Kč/m2 
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkon č.6 
- prodej bytů v domech čp. 571/III, 394/II, 675/III, 676/III, 544/III dle Zásad  
- prodej bytů obálkovou metodou v domech čp. 681/III, 475/II 
  
2/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák. č.128/2000 Sb. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony , 
uvedených v části B /příloha str. 5-7/  
- prodeje nemovitostí - úkony č.1,3  
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města - úkon č.2 
  
3/ schválilo ve smyslu § 39, zák. č. 128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů ,které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 5-7/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkon č.5 
- výkupy pozemků - úkon č.5 
- směny pozemků - úkon č.5 
- prodej pozemku - úkon č.4 - ZM ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí , že prodej 
pozemku bude podmíněn opravou kamenné zdi dle požadavku architekta města  
Zodpovídá: Ing.D.Pleskotová  
  

IV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici obyvatel bydlících v ul. Boženy Němcové a 
zaujalo k ní následující stanovisko:  
Zastupitelstvo města ukládá vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci této 
komunikace a po jejím předložení se k záležitosti vrátí.  
Zodpovídá: p.F.Kocfelda  

  
V. 

 Zastupitelstvo města  
1/ projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 
2000 a bere na vědomí výsledky hospodaření města a řízených organizací za rok 2000, včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2000. 
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2/ souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením města a řízených příspěvkových organizací 
a zároveň schvaluje zprávu finančního výboru z 27.3.2001, a to v plném rozsahu odstavců A, 
B. Zpráva se opírá o výrok auditorského přezkoumání zpracovaného OkÚ Klatovy s výrokem 
auditora: " Na základě výsledku přezkoumání ověřujeme hospodaření města bez výhrad ". 
3/ schvaluje  
a/ zvýšení rozpočtu města o zůstatek k 1.1.2001 , tj. o 115,416 tis.Kč a použití tohoto zůstatku 
dle předloženého návrhu.  
  
b/ financování vodovodů v r.2001 dle návrhu z rozpočtu města a ukládá po dobu dalších 6 let 
odčerpávat 1,500 tis.Kč z vodohospodářského fondu do rozpočtu města.  
  
c/ poskytnutí příspěvku : 
- 30 tis.Kč Triatlon klubu Klatovy na cyklomaraton Author Král Šumavy  
  
d/ ZM ukládá vedení města vznést dotaz na využitelnost očního laserového přístroje na vedení 
NsP Klatovy 
Zodpovídá: K.Mráz  
  

VI.  
Zastupitelstvo města Klatov vzalo na vědomí zprávu odboru zem. a ŽP ve věci řešení 
protipovodňové ochrany a navýšení hydraulického průtoku vstupní čerpací stanice ČOV 
Klatovy. Financování začlenit do akcí ŠVaK, a.s. a to tak, že zhotovení PD bude hrazeno z 
vodohospodářského fondu letošního roku a samotné dílo z vodohospodářského fondu r. 2002.  
   

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov souhlasí s převzetím ubytovny pro bezdomovce - Koldinova 
276/II od 1. dubna 2001 od OkÚ Klatovy a ukládá finančnímu odboru navýšit rozpočet města 
pro rok 2001 o částku 231 tis.Kč z neinvestiční rezervy města, z toho navýšit limit mzdových 
prostředků o částku 124 tis.Kč na r.2001.  
Zodpovídá:pí V.Kolorosová  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města Klatov souhlasí se splácením dlužné částky manž. ...odstraněno v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... dle předložené zprávy.  
   

IX . 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem veškerého nemovitého majetku státu v 
areálu Švehlových kasáren, a to na základě §22, odst.2, zák. č.219/2000 Sb. Město se 
zavazuje, že majetek bude využit ve veřejném zájmu, a to pro školské, sociální, sportovní a 
bytové účely a k rozšíření pracovních příležitostí v průmyslové zóně tohoto areálu.  
Zastupitelstvo města je přesvědčeno o tom, že bezodkladný bezúplatný převod majetku na 
obec zamezí možné devastaci státního majetku, a tím vyhoví ustanovení odst.2, §22 
citovaného zákona, totiž tomu, že půjde o hospodárnější způsob převodu.  
Zároveň zastupitelstvo města pověřuje odboru rozvoje města, aby činil kroky k uplatnění 
případného práva města k historickému majetku v areálu kasáren.  
  

X.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení č. 23 kontrolního výboru přijatého ke kontrole 
v TSMK, střediska Krematorium a kontrole prošetřování stížnosti společenství vlastníků 
domu čp. 680 a 681/III v Plzeňské ulici v Klatovech .  



 10 

XI. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
  
  
Karel Mráz  
starosta města  
 
Alena Mazancová  
místostarostka 
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Usnesení 
 z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 22. května 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 27. března 
2001.  

  
II. 

Zastupitelstvo města 
1/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák.č.128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v části 
A / příloha str. 3/ 
- bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkony č.1,7 
- výkup nemovitostí - úkony č.3,7, 2- ZM souhlasí s tím, aby cena za výkup pozemků Pod 
Borem pod komunikaci byla maximálně 100.-Kč 
- prodej nemovitostí - úkon č.8 - prodej za cenu dle znaleckého posudku 
- směna nemovitostí - úkony č.4,5,6 
2/ rozhodlo ve smyslu § 85 zák.č.128/2000 o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B / příloha str. 4-7/ 
- výkup nemovitostí - úkon č.1 
3/ schválilo ve smyslu § 39, zák.č.128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů, které jsou 
uvedeny v části B / příloha str.4-7/ 
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkon č.5 
- výkupy nemovitostí - úkony č.3,6,9 
- směny nemovitostí - úkon č.7 
- prodeje nemovitostí - úkony č.4,10 
- zřízení věcného břemene na soukromých pozemcích ve prospěch města - úkon č.2 
- vzdání se vlastnictví duplicitního spoluvlastníka ve prospěch města - úkon č.5 
- vzdání se vlastnictví města ve prospěch duplicitního spoluvlastníka - úkon č.5 
4/ rozhodlo ve smyslu § 84 odst.2, písm.b, zák.č.128/2000 Sb. o změně územního plánu 
- změna trasy VTL v lokalitě Pod Borem - úkon č.8 
5/ ZM se neztotožňuje s námitkou nájemníků z domu čp.544, Klatovy 3  
 
Zodpovídá: pí Ing.D.Pleskotová 
 

III. 
Zastupitelstvo města schvaluje navržené úpravy rozpočtu města a bere na vědomí, že po 
těchto úpravách bude rozpočet příjmů běžného roku činit 306,683 tis.Kč, s přebytkem z 
minulých let 115,416 tis.Kč bude celkový rozpočet příjmů i výdajů celkem 422,099 tis.Kč. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. poskytnutí příspěvku TJ Start VD Luby ve výši 300 tis.Kč na výstavbu sportovního areálu s 
tím, že tato částka bude vedena jako účelová v neinvestiční rezervě města do doby zahájení 
stavby  
2. poskytnutí příspěvku 100 tis.Kč DDM na činnost v r.2001 
3. poskytnutí příspěvku na nájemné pro Okresní muzeum v Klatovech ve výši 387.618,-Kč 
4. poskytnutí příspěvku 245.600,-Kč na vybudování garáže v bývalé uhelně SDS Klatovy 
5. poskytnutí příspěvku NsP na nákup laserového přístroje ve výši 100 tis.Kč. 
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6. poskytnutí příspěvku HC Klatovy na účast ve 2.hokejové lize na sezónu 2001/02 ve výši 
350 tis.Kč 
7. poskytnutí příspěvku 50 tis.Kč OHK Klatovy na úhradu nájemného v KD Družba pro 
výstavu Podnikatelský karafiát 
8. Zvýšení výdajové části rozpočtu na mimořádné příspěvky ve výši 1,534 tis.Kč krýt ve výši 
220 tis.Kč z neinvestiční rezervy, zvýšením příjmové části rozpočtu o 680 tis.Kč z      
odvodu části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů a 634 tis.Kč z nájemného. 
Zodpovídá: pí V.Kolorosová 
 

V. 
Zastupitelstvo města souhlasí s výstavbou školní sportovní haly, která by sloužila pro výuku 
tělesné výchovy ZŠ Čapkova ulice Klatovy, v předpokládané ceně 40 mil.Kč podle varianty 
B. 
Výstavba bude zahájena terénními úpravami v r.2001 a ukončena v r.2002. 
Zodpovídá: pí Ing.D.Pleskotová 
 

VI. 
Zřízení organizačních složek města (mateřských škol) - staženo z programu jednání 
 

VII. 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby Dopravní úřad využíval cca 6m pásma na okraji 
Erbenova náměstí k vytvoření stání pro maximálně 3 nákladní automobily dle přiložené 
situace. 
Zodpovídá: p.F.Kocfelda   
 

VIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o výsledcích průzkumů životního prostředí v 
Klatovech. V případě dalších výzkumů (i v jiných oblastech) ukládá konzultovat zadání s 
odbornými kruhy. 
Zodpovídá: vedení města 
                                                                                 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení č.24 kontrolního výboru přijatého dne 
20.4.2001 a usnesení č.25 z 18.5.2001. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor 
prošetřením dopisu pí MUDr.Ráčkové. 
Zodpovídá: p.Ing.J.Balín   
 

X. 
1/ Zastupitelstvo města schvaluje zadání generelu zeleně s termínem dodání do 30.11.2001 
dle  předložené nabídky. 
2/ Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu z neinvestiční rezervy města ve výši 
131 tis.Kč na pokrytí této akce. 
Zodpovídá: p.J.Pour 
                 pí V.Kolorosová 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění zřizovací listiny SBH o opravy silničních vozidel, 
opravy pracovních strojů a opravy karoserií. 
Zodpovídá: p.M.Ferus 
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XII. 
1/ Zastupitelstvo města Klatov souhlasí s tím, aby byly 3 bezbariérové byty v objektu čp. 
125/V v Klatovech hrazeny městem v předpokládané výši 1,218.038,-Kč a aby se město stalo 
jako vlastník těchto bytů členem družstva.  
 
2/ Zastupitelstvo města Klatov schvaluje úpravu rozpočtu na tuto akci použitím rozpočtové 
investiční rezervy. 
Zodpovídá: pí V.Kolorosová 
                                                                       

XIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávy vedení městského úřadu. 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi. 
Zodpovídá: vedení MěÚ 
 
 
Karel Mráz  
starosta  města        
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 19. června 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 22. května 
2001.  

  
II. 

Zastupitelstvo města Klatov vydává v souladu s ustanovením § 96, zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích jednací řád ZM s platností od 19. června 2001. 
 

III. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb.  o majetkoprávních úkonech uvedených v 
části A /příloha str.3/ 
- bezúplatný převod pozemků do majetku města  - úkon č. 4 
- výkupy nemovitostí  - úkon č. 2,5,7 
- prodeje nemovitostí  - úkony č. 3, 8 
- směna nemovitostí  - úkony č.6 
- zřízení věcného břemene k nemovitosti ve prospěch města - úkon č.1 
- vzdání se vlastnického práva města ve prospěch duplicitního spoluvlastníka a přijetí  
vlastnického práva dupl. spoluvlastníka městem - úkon č.4 
- vzdání se předkupního práva města - úkon č.9- s podmínkou doplatku do výše 100% ceny 
aktuálního znal. posudku  
 
2/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000Sb. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B / příloha str.4-10/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 6,10,11,13,14 
 
3/ schválilo ve smyslu § 39, zák.č. 128/2000 Sb.  záměry majetkoprávních úkonů, které jsou 
uvedeny v části B /příloha str.4-10/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkon č.2,7 
- výkupy nemovitostí  - úkon č. 2,8,16 
- směny nemovitostí  - úkon č. 9,12 
- prodeje nemovitostí  - úkony č. 1,3,4 - čp.115 a 371/IV  a stp. 348/2,3,4,5  
                                                         čp.123/IV  a stp. 851  
                                                       čp.59/IV  a stp. 351  

- úkony č. 5,15 
 
4/ rozhodlo ve smyslu § 84, odst.2, písm. b/ , zákona č . 128/2000 Sb. o návrzích změn 
územního  plánu - úkon č.17 /příloha str. 11 /  
bod č.17a/ - rozšíření výrobní a průmyslové  zóny Pod Borem o plochy vedené dosud jako 
výhledové, změnit na výrobní a průmyslovou zónu  
ZM ukládá odboru rozvoje města na příští jednání předložit řešení ploch mimo územní plán 
dotčených výstavbou komunikace  
Zodpovídá: Ing.D.Pleskotová  
 
bod č.17b/ - změna využití areálu Dragounských kasáren z dosavadní výrobní zóny na zónu 
smíšenou  
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IV. 
Zastupitelstvo města  zřizuje, ve smyslu § 84, odst. 2, písm. e/, zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích a ve smyslu § 24-26 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  územních 
rozpočtů v platném znění, organizační složky MŠ a schvaluje pro ně zřizovací listiny:  
Mateřská škola- Karafiát Klatovy, Karafiátová 830 
Mateřská škola- Sluníčko  Klatovy, Podhůrecká 542 
Mateřská škola Klatovy, Koldinova 445 
Mateřská škola  Klatovy, U Pošty 682 
Mateřská škola Klatovy, Máchova 668 
Mateřská škola Klatovy, tř. Národních mučedníků  
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 
Mateřská škola Kal, okres Klatovy  
Mateřská škola Luby, okres Klatovy  
Mateřská škola Sobětice, okres Klatovy  
 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje navržené  úpravy rozpočtu s tím, že upravený  rozpočet příjmů 
města bude po promítnutí  těchto změn činit  Kč 274,630tis., s přebytkem z minulých let 
115,416 tis.Kč bude celkový rozpočet příjmů i výdajů činit 390,046 tis.Kč.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města  
1/ schvaluje  za autorský dozor stavby a výkon funkce generálního projektanta Hydroprojekt 
a.s. Praha, závod České Budějovice v rozsahu max.800 h po 380,-Kč/h, tj. celkem za 
304.000,-Kč bez DPH.  
2/ ukládá statutárnímu zástupci města uzavřít s Hydroprojektem , a.s. Praha,  závod České 
Budějovice  smlouvu o dílo za autorský dozor stavby a výkon funkce generálního projektanta 
za cenu 304.000,-Kč bez DPH.  
Zodpovídá: K.Mráz  
 

VII. 
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s § 84, zák.č. 128/2000 Sb.  
1/ schvaluje  
a/ budoucí majetkovou účast města Klatov v družstvu s názvem "Stavební a nájemní družstvo 
Klatovy-Plánická 125/V" se sídlem Klatovy, nám.Míru 62. Základní členský vklad města 
Klatov činí Kč 3.000,-. Za účelem  vzniku družstva je město Klatovy jako člen družstva 
oprávněno zavázat se k dalšímu členskému vkladu do výše Kč 7.000,-.  
b/ stanovy družstva "Stavební a nájemní družstvo Klatovy -Plánická 125/V" se sídlem 
Klatovy, náměstí Míru 62. 
c/ umístění sídla družstva "Stavební a nájemní družstvo Klatovy-Plánická 125/V" v budově 
Městského úřadu Klatovy, náměstí Míru čp.62.  
 
2/ deleguje jako zástupce města pro ustavující schůzi družstva "Stavební a nájemní družstvo 
Klatovy -Plánická 125/V" se sídlem Klatovy, náměstí Míru 62,které se koná dne 20.6.2001, 
starostu města pana Karla Mráze. 
 
3/ deleguje za město Klatovy do statutárního orgánu družstva pí Alenu Mazancovou . 
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VIII. 
Zastupitelstvo města  Klatov se seznámilo s důvody, proč nelze panu Antonínu Papežovi v 
jeho žádosti vyhovět a ukládá starostovi města odpovědět panu Ant. Papežovi ve smyslu 
předložené zprávy.  
Termín:ihned 
Zodpovídá: K.Mráz  
 

IX. 
Zastupitelstvo města  ukládá tajemníkovi MěÚ informovat na příštím jednání ZM o přehledu 
přestupkové agendy za rok 2000 a po ukončení řízení s p. Boučkovou podat informaci o jeho 
výsledku . 
Termín: příští jednání ZM 
Zodpovídá: M.Šafařík  
 

X. 
Zprávy vedení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí : 
- informaci i stavu  reformy  veřejné správy  
- informaci o otevření autokempu dne 22.6.2001 v areálu městských lázní  
 

XI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o předkontraktačním jednání s vítěznou 
firmou na rekonstrukci ČOV a k tomuto bodu přijímá následující usnesení:  
1/ZM souhlasí s tím, aby investiční akce "Rekonstrukce ČOV Klatovy" byla realizována v 
max. výši, včetně DPH a 10% rezervy za 230 mil.Kč.  
 
2/ZM ukládá radě města, aby při předkontraktačním jednání dosáhla max. možné úspory  
Zodpovídá:rada města  
  
3/ZM schvaluje přijetí půjčky ze SFŽP určeného pro rekonstrukci ČOV a její zajištění 
zástavou stavby ČOV Klatovy.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
Termín:ihned 
Zodpovídá: K.Mráz  
 
 
Karel Mráz  
starosta  města        
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
 z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 18. září 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 19. června 
a 17. července 2001.    
 

II.  
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo  
ve smyslu § 85, zák.č.128/00 Sb. o majetkoprávních úkonech , uvedených v části A  /příloha 
str.3/  
- bezúplatný převod pozemků do majetku města- úkony č.2,6 
- výkupy nemovitostí - úkony č. 2,7,11 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1,3,5,10, 4 - čp.59/IV vyjmout z dražby do vyjasnění  
majetkoprávních záležitostí  
- směny nemovitostí - úkony č. 8,9 
 
2/ rozhodlo ve smyslu § 85 , zák.č.128/2000 Sb. o zamítnutí  návrhu na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B /příloha str.4/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,4/2 
- zřízení věcných břemen na pozemcích města - úkon č.5 
 
3/ schválilo ve smyslu §39, zák.č. 128/2000 Sb.  záměry majetkoprávních úkonů,které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 4-5/  
- výkup nemovitostí - úkon č.3 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,4/1 
 

III. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky hospodaření města, řízených  příspěvkových 
organizací města  za l.pololetí 2001.  
 

IV.  
Žádosti o příspěvky pro Oblastní charitu Klatovy:  
Zastupitelstvo města schválilo příspěvek na provoz Domu pro matku a dítě v tísni  ve výši 20 
tis.Kč za rok na každou matku z Klatov a integrovaných obcí, nejvýše však 120 tis.Kč/rok.  
Zastupitelstvo města ukládá radě města vyvolat jednání s Oblastní charitou Klatovy ohledně 
možného příspěvku na výstavbu Domova pokojného stáří.  
Termín: ihned        
Zodpovídá: K.Mráz 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje navržené úpravy rozpočtu uvedené pod body 1-16:  
- bod 6 - navýšení na 250 tis.Kč 
- bod 15 - ze zbylé částky 1.921 tis.Kč čerpat část na výstavbu dvou autobusových zastávek v 
Lubech  
- poskytnutí příspěvku 250 tis.Kč na provoz   SDS  a OHS na provoz monitorovací stanice ve 
výši 35 tis.Kč  
- zvýšení limitu mzdových prostředků pro MěÚ o 88 tis.Kč  
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- poskytnutí půjčky Klatovské teplárně , a.s. ve výši 700 tis.Kč se splatností do 30.11.2001 a s 
úrokem 4% 
- navržené jištění  půjčky SFŽP ve výši 82,769 tis.Kč úročené 3% na financování akce  "ČOV 
Klatovy - rekonstrukce a modernizace" :  
- uzavření smlouvy o zajištění pohledávek Fondu  daňovými příjmy  do výše 50 mil. Kč ročně  
- jištění pohledávky objektem města čp. 1/IV , ve kterém je Okresní muzeum Klatovy  
- pozemky s lesními porosty cca o výměře 250 ha v souladu s Lesním hospodářským plánem, 
který platí pro r.1997-2006 
- zvýšení rozpočtu na příspěvky ve výši  

- 50 tis.Kč na pomoc obětem teroristického útoku v USA 
- 35 tis.Kč pro Svaz zdravotně postižených Šumava 

 
VI. 

Zastupitelstvo města souhlasí se začleněním Klatov do komplexního programu prevence 
kriminality a ukládá starostovi města požádat MV ČR o přidělení účelové dotace pro rok  
2002 na vybudování kamerového systému v předpokládané výši 2,400.000,-Kč . ZM souhlasí 
s tím, že z rozpočtu  města uhradí minimálně 10% celkových skutečných výdajů.  
Termín: ihned        
Zodpovídá: K.Mráz  
 

VII.  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  zásobník investičních akcí na r. 2002 s výhledem na 
další roky a ukládá radě města, aby na příští ZM předložila konkrétní návrh  akcí  na r.2002.  
Termín: dle textu       
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

VIII.  
Zastupitelstvo města  
1/ projednalo návrh zadání změn  č. 4 ÚPN - SÚ Klatovy, zpracovaného na základě 
požadavku ZM, konaného 5.12.2000 a projednaného radou města dne 4.9.2001 spočívající ve:  
a) pozemek č. 1443, k.ú. Klatovy :  dosavadní využití - plocha pro dopravu  
                                                   nové využití - plocha se smíšenou funkcí  
b) pozemek č.2162/2 ,k.ú. Klatovy : dosavadní využití - plocha neřešená, zemědělské využití  

nové využití - plocha pro sport a rekreaci  
 
2/ Vzalo na vědomí , že odbor výstavby a územního rozvoje tento návrh zadání ÚPN- SÚ  
Klatovy projednal podle § 20, odst. 2, zák.č. 50/1976 Sb. s občany města, fyzickými a 
právnickými osobami ve městě podnikajícími a vlastníky pozemků a staveb, kteří spadají  do 
správního území Klatov.  
 
3/ Konstatovalo, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb 
uplatněny  námitky a připomínky k uvedenému návrhu .  
 
4/ Ukládá odboru výstavby a územního rozvoje zadat u zpracovatele  územního plánu města 
Klatov  zpracování návrhu  změny č. 4 ÚPN-SÚ Klatovy tak,aby zpracování konceptu  bylo 
spojeno s návrhem  ve smyslu § 31, odst. 2 stavebního zákona.  
Termín: ihned       
Zodpovídá:p.V. Prousek  
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IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  usnesení č. 27 a 28 ze zasedání kontrolního výboru, 
včetně materiálu odboru rozvoje města týkajícího se majetkoprávního vypořádání  vlastnictví 
pozemků v Tyršově ulici, areálu firmy JOKA Klatovy.  
Zastupitelstvo města vyslechlo  zprávu předsedy kontrolního výboru a rozhodlo řešit tuto 
majetkoprávní záležitost po vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům a odstranění 
chybného zápisu v katastru nemovitostí ohledně staveb na pozemku č.396/2,4,5,6,7. ZM 
doporučuje radě města uzavřít dočasné nájemní smlouvy na uvedené pozemky.  
 

X. 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu hospodářského odboru ohledně doplnění znění 
smlouvy o sdružení podle § 829 a násl. Občanského  zákoníku mezi městem Klatovy a 
družstvem " Stavební a nájemní družstvo Klatovy-Plánická 125/V". Doplněné znění smlouvy 
ZM odsouhlasilo.  
 

XI. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků 
MěÚ.  
 

XII.  
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši nájmu KD Družba na akci Rallye 
Šumava Mogul konané ve dnech 14.-16.března 2002.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města  ukládá vedení  města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
 
Karel Mráz  
starosta  města        
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
 z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 6. listopadu 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 18. září 
2001.    
 

II.  
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních  úkonech uvedených v části  A 
/příloha str. 3/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,3 
b/ ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o  zamítnutí  návrhů na majetkoprávní  úkony, 
uvedených v části B /příloha str. 4-11/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,14 
- výkup nemovitostí - úkon č.10 
 
2/ schvaluje  
ve smyslu § 39 , zák. č. 128/2000 Sb.  záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v 
části B /příloha str.4-11/  
- výkup nemovitostí - úkony č. 3,12,15 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,5,6, 7,8,11,12- plynárenská  zařízení  
- směny nemovitostí - úkony č. 4,13- za 50% prodejní ceny  
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č.9 
 
3/ bere na vědomí  
informaci o platnosti nové oceňovací  vyhlášky pro nemovitosti - úkon č.17 
 
4/ uznává  závazek plynoucí městu z uzavřené smlouvy o výpůjčce na objekt čp. 186/IV - 
úkon č. 18 
 
5/ZM rozhodlo, že město Klatovy jako vlastník pozemků dotčených vedením 
telekomunikačních sítí se zavazuje při budoucím prodeji těchto pozemků  zajistit zápis práva 
odpovídajícího věcnému břemeni  do katastru nemovitostí současně s realizací nebo před ní - 
-úkon č.16 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo   ve smyslu § 84, odst.2 , písm. b/ zákona 128/2000 Sb. o 
následujících návrzích   změn územního plánu  města Klatov / příloha str. 2-7/  
- návrh č.1 - využití pozemku č. 450/1-2, 437/3-4-5, v k.ú. Luby - smíšená  funkce / dosavadní 
funkce - zemědělská plocha/  
- návrh č. 2 - využití pozemku č. 97/1,97/31, v k.ú. Klatovy - plochy pro bydlení, sport a 
rekreaci  /dosavadní funkce - občanská vybavenost /  
- návrh č. 4 - využití pozemků za sv. Jakubem , k.ú. Klatovy - plochy určené pro plnění funkcí 
lesa / dosavadní funkce - zemědělské plochy/  
- návrh č. 6 -využití pozemků č. 3224/1, 3224/2, k.ú. Klatovy - plochy pro bydlení / dosavadní 
funkce - občanská vybavenost/  
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- návrh č. 8 -využití pozemků č.1465/1, 1465/2,stp.4022,4023,2498 k.ú. Klatovy - smíšená 
zóna  / dosavadní využití - občanská vybavenost/  
- návrh č.10-využití pozemků mezi ÚP za Hypernovou a Za tratí -výrobní zóna / dosavadní 
využití - zemědělské plochy/  
- návrh č.12-využití pozemků mezi parkem a hřištěm Luby / V Ráji/ - návrhové plochy - zeleň 
/ dosavadní využití - výhled - zeleň/  
- návrh č.13- dopravní infrastruktura  smíšené zóny  u zahradnictví Mánesova ul. - 
dopracování ÚP  
- návrh č.14- využití pozemku č.164/1,k.ú. Klatovy - veřejná zeleň  zvláštního určení /hřbitov/ 
/ dosavadní využití - parkoviště/ 
- návrh č.15- využití pozemků v areálu Stavebního podniku Klatovy , a.s. v Dragounské, 
Havlíčkově ulici - občanská vybavenost  / dosavadní využití  - výrobní zóna/ 
- návrh č.16- změna trasy přeložky I/27 v k.ú. Luby -  změna poloměru  
- návrh č.17- využití pozemků Pod Borem , k.ú. Klatovy - smíšená zóna / dosavadní využití - 
zemědělské plochy/  
- návrh č.18- změna dopravního řešení směrování státní silniční sítě- přeložka I/22- severní 
trasa  / dosavadní řešení - jižní trasa směr Luby,Sobětice/  
- návrh č.19- změna využití  ploch v k.ú. Sobětice - smíšené zóny Švejcký vrch , k Mírovce, 
nad bytovkami / dosavadní využití - zemědělské plochy/  
 
Zastupitelstvo města  rozhodlo ve smyslu §84, odst.2, písm.b/  zákona č. 128/2000 Sb. o 
zamítnutí návrhů na změny územního plánu / příloha str. 2-7/  
- návrh č.3- využití pozemků 2480/2, 2478/4 - smíšená zóna / k výstavbě skladových objektů, 
kanceláří v kombinaci s byty / dosavadní využití  výrobní plochy/  
- návrh č.5 - využití pozemků č. 3222/1- území pro bydlení / dosavadní využití - plocha 
veřejné zeleně v zastavěném území/  
- návrh č.7- využití pozemků č. 189/3,185/1, k.ú. Točník -plocha pro výrobu /dosavadní 
využití - neřešené území /  
- návrh č.9- využití pozemků č. 965/9, 965/10, Domažlické předměstí - území pro bydlení / 
dosavadní využití - výrobní zóna/  
- návrh č.10- využití pozemků č. 686/1, 684/9-části , k.ú. Klatovy - smíšená zóna , občanská 
vybavenost / dosavadní využití - zemědělské plochy/  
- návrh č.11- využití pozemků č. 395, 398, 402/2, k.ú. Luby - plochy pro sport a rekreaci 
/dosavadní využití - zemědělské plochy /  
- návrh č.20- propojovací komunikace Dvořákova - sídl. Za Retexem - návrh na zrušení 
/dosavadní stav- propojovací místní komunikace /  
- návrh č.21 - využití pozemku 988/5 v k.ú. Klatovy - výrobní plocha - lehký průmysl a 
obchod / dosavadní využití - zemědělské plochy/- stažena z programu jednání  
 

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje přílohu č. 3 k Vyhlášce o Technické digitální mapě města - 
ceník výstupů.  
 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
a/ navržené úpravy rozpočtu města na rok 2001 
b/ poskytnutí příspěvku TJ Klatovy ve výši 230 tis.Kč a Oblastní charitě ve výši 800 tis.Kč 
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VI. 
Zastupitelstvu města byl předložen  první návrh rozpočtu města na rok 2002 k 
připomínkování a ZM  ukládá finančnímu odboru doplnit tabulkovou část komentářem.  
Termín: 4.12.2001       
Zodpovídá:pí V.Kolorosová  
 

VII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje , aby obec Vrhaveč  řešila odkanalizování  obce v územním 
plánu  na čistírnu odpadních vod Klatovy za podmínky, že tato obec bude mít ve svém 
územním plánu řešen i odběr vody ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy.  
 

VIII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje úpravu ceny vody v městské části Klatov - obcích Tajanov a 
Kal  na 15,85 Kč/m3 bez DPH a 16,64 Kč/m3, včetně DPH s platností od 7.11.2001.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí usnesení č.29 a 30  z  kontrolního výboru .  
 

X. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením §84, odst.2, písm. m/ , zákona č. 128/2000Sb. o 
obcích a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb. o odměňování neuvolněných členů  
zastupitelstev  obcí stanoví  výši měsíční odměny členům zastupitelstva města  bez funkce na 
částku 530,-Kč s platností od 1. prosince 2001.  
 

XI.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko přednosty Okresního úřadu v Klatovech k 
dozorčí radě Nemocnice s poliklinikou. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města,aby 
informoval radu města o závazcích NsP Klatovy vůči Šumavským vodovodům a kanalizacím, 
a.s.  
Termín: ihned         
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 
Zastupitelstvo města ukládá  zástupci města v dozorčí radě NsP Klatovy zjistit přehled  
závazků NsP po lhůtě splatnosti a předložit zřizovací listinu DR NsP.  
Termín: 4.12.2001       
Zodpovídá:p.V.Brunner  
 

XII.  
Zprávy vedení MěÚ  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  
- informaci  o jednání mezi MěÚSS, městem  Klatovy a Stavebním podnikem Klatovy, a.s. ve 
věci rekonstrukce DD Újezdec a pověřuje paní místostarostku a ředitelku MěÚSS  jednáním s 
vedením NsP a jejím zřizovatelem o umístění občanů z DD Újezdec. 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  doplnění zřizovatelských listin základních škol.  
 
Zastupitelstvo bylo informováno o ceně  vody na rok 2002 ze skupinového vodovodu Nýrsko-
Klatovy .  
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Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  dopis JUDr. Jiřího Bílka  k rekonstrukci radnice v 
Klatovech.  
 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zveřejněním článku o použití zábavné 
pyrotechniky na území města.  
 

XIII.  
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami členů ZM z diskuze.  
 
Karel Mráz  
starosta  města        
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 4. prosince 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 6.listopadu 
2001. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s peticí SRPDŠ  ZŠ Čapkova ulice a ukládá  
vedení města svolat jednání s DI PČR, projektantem  a vedením ZŠ k problematice 
bezpečnosti dopravy u této ZŠ.  
Termín:ihned         
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

II. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v části A / 
příloha str. 3/  
- výkup nemovitostí - úkon č. 2,9,11 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,4,5,6,7,8,9 
- směny nemovitostí - úkony č. 3, 
- bezúplatný převod nemovitosti  do majetku obce - úkon č.12 
 
b/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
uvedených v části B /příloha str. 4-8/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 5,7,8,9,12 
 
2/ schválilo  ve smyslu § 39, zák.č. 128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů,které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 4-8/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,2,3,4,6 
- směny nemovitostí - úkon č.11 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č.10 
 
3/ ukládá odboru rozvoje města předložit nový návrh podkladů k cenové mapě pozemků na 
březnové jednání ZM v roce 2002 

 
III. 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
a/ ve smyslu § 84, odst. 2, písm.b/  zákona č. 128/2000 Sb,  o následujících  návrzích změn 
územního plánu  města Klatovy / příloha str. 2-3/  
- návrh č.2 - změna využití pozemku č. 2578/2, k.ú. Klatovy - Chaloupky - smíšená zóna / 
dosavadní využití - zemědělská plocha/  
b/ o rozšíření území řešeného  územním plánem v k.ú. Klatovy na celé k.ú. Klatovy - úkon č.5 
 

IV. 
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtová opatření  uvedená pod čísly  1-8 předloženého 
návrhu.  
 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1/ rozpočet města na rok 2002 jako vyrovnaný ve výši 382,118 tis.Kč  
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2/ závazné ukazatele neinvestičních výdajů pro správce kapitol ve výši 88,445 tis.Kč v členění 
dle TAB č. 2 
3/ závazné ukazatele neinvestičních výdajů pro ředitele  řízených příspěvkových organizací ve 
výši 141,753 tis.Kč v členění dle TAB č.3 
4/ limity na platy zaměstnanců MěÚ a přepočtený počet pracovníků na rok 2002 dle TAB č.4 
5/ investiční výdaje na jmenovité investiční akce města dle TAB č.6 s následujícími změnami:  

a) finanční prostředky na rekonstrukci plochy  u 59/I  ve výši 3 mil.Kč zařazeno 
do rezervy na akce SNM  

b) ZM projednalo využití částky 7,5 mil.Kč s tím, že HO připraví návrh na 
zpracování PD na komunikace a materiál předloží na březnovém  jednání ZM  

Zodpovídá:p.F.Kocfelda  
 

c) ZM rozhodlo pozastavit  body 2,3,4 z vodohospodářských akcí  a ukládá 
OZŽP doplnit seznam a  sladit s akcemi HO  

Zodpovídá:p.Ing.Hefler  
 

VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje návrh cen vodného a stočného v Klatovech a v integrovaných 
obcích  Kal, Tajanov, Činov, Luby , Pihovice, Habartice, Sobětice a Štěpánovice v této výši:  
- vodné 16,79 Kč/m3 bez DPH, 17,63 Kč/m3 vč. DPH  
- stočné 15,03 Kč/m3 bez DPH, 15,78Kč/m3 vč. DPH  
 

VII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  zprávu odboru zem. a ŽP o změně v akci Rekonstrukce 
a modernizace ČOV v souboru  likvidace kalu z ČOV Klatovy a souhlasí s čerpáním finanční 
rezervy na zpracování dodatku projektové dokumentace a realizaci díla v rozsahu dodatku.  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města  ve smyslu § 84, odst. 2 , písm.i/, zák.č. 128/2000 Sb. schvaluje  
vyhlášku o spádových a společných spádových obvodech pro umístění dětí do prvních tříd ZŠ 
v Klatovech ve školním roce 2002/2003.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje  témata  grantů  v oblasti kultury a sportu pro rok 2002 : 
1/ využití sídlištních ploch 
2/ běh Terryho Foxe  
3/ uspořádání sportovních aktivit mládeže  
4/ uspořádání kulturních aktivit mládeže  
5/ historie Klatov - libovolné  zpracování tématu zejména pro mládež  
 

X. 
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek města ve výši 35 tis.Kč městu Kašperské Hory na 
účast na výstavě Regiontour 2002. 
 

XI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci p.Mgr.Dušana Kučery na členství ve 
finančním výboru ZM.  
 

 
 



 26 

XII. 
Zastupitelstvo města   ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
Termín:ihned         
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 
 
Karel Mráz  
starosta  města        
 
Alena Mazancová 
místostarostka 


