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Usnesení 
 z 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 15. února 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 
14.12.2004.  
  

II.  
Zastupitelstvo města ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1. o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A  (příloha  str. 3-4) 

•        výkup nemovitostí  
o   úkony č. 2,7 
o   úkon č. 10 - výkup pozemku č. 2481/9 o výměře 655 m2v k.ú. Klatovy (část 

veřejného prostranství  určeného k rozšíření hřbitova) z vlastnictví ČR-
ÚZSVM do majetku města za cenu v místě a čase obvyklou  

•        bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce  
o   úkony č. 6,8,  
o   úkon č.3 - bezúplatný  převod pozemku č. 3547/30 o vým. 110m2 v k.ú. 

Klatovy (ul. Dr.Sedláka, pro chodník) od ČR-ÚZSVM do majetku města  
o   úkon č.9- bezúplatný převod stp.č. 4317  o vým. 372 m2 , včetně stavby v k.ú. 

Klatovy ( budova skladu v bývalých Plánických kasárnách, ve správě DDM)  z 
vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města    

o   úkon č.11- bezúplatný převod pp.č. 449/22 o vým. 114 m2 v k.ú. Štěpánovice 
od ČR-ŘSD a  jeho přijetí  do majetku obce formou daru, včetně bezúplatného 
převodu stavby chodníku na předmětném pozemku od p.L.Ezra do majetku 
města  

•        prodej nemovitostí - úkon č.4 
•        směnu nemovitostí - úkon č.5 

  
2. o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (příloha str. 5-11)  

•    výkupy nemovitostí - úkon č. 5a, 7,10, 
•    bezúplatný převod nemovitostí  do majetku města - úkon č. 3a,12b 
•    prodej nemovitostí - úkon č. 2,6,8,9 
•    směna nemovitostí - úkon č. 7- prodej pozemku po oddělení koridoru chodníku  

  
3. o zamítnutí majetkoprávních úkonů , uvedených v části B (příloha str.5-11)  

•    výkup nemovitostí - úkon č. 1, 5b, 11- revokace usn.ZM ze dne 14.9.2004 po bodem 
č.4 - nevykupovat, úkon č. - 12a 

•    bezúplatný převod nemovitostí z  majetku města -úkon č. 3b 
•    prodej nemovitostí - úkon č.4 

  
III.  

Zastupitelstvo města  rozhodlo  o prodeji domu čp. 126/IV se stp.č. 422 o vým. 632 m2 a 
pp.č. 461/1 o vým. 233 m2  formou dražby dle Zásad, s vyvolávací cenou 4,8 mil. Kč. 
  

IV.  
1. Zastupitelstvo města schvaluje, aby  z rozpočtu města v létech 2005-2006-2007-2008 byly 
hrazeny úpravy  komunikací souvisejících  s akcí Klatovy-čisté město, a to ve výši 100 
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mil.Kč. Jedná se o komunikace: Tyršova ul., Koldinova ul.-II,  Havlíčkova  a Dragounská , 
Kpt.Jaroše a Randova, Plánická , Křížová ,Krameriova ,  Macharova, Ke Spravedlnosti, 
Vídeňská v úseku náměstí - Podbranská  a místní komunikace v obcích Luby, Štěpánovice, 
Sobětice, Tajanov a Kal. 
  
2.Výběrové řízení na rekonstrukce komunikací  souvisejících s projektem Klatovy - čisté 
město bude odděleno od zadání tohoto projektu. 
  
3. Zastupitelstvo města ukládá radě města ,aby zajistila technický dozor nad těmito stavbami a 
vytvořila odbornou skupinu, která vypracuje finanční požadavky a předloží je ke schválení na 
dalším jednání ZM.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1. poskytnutí finanční dotace TJ Klatovy - oddílu kopané  celkem ve výši 500 tis.Kč  
  
2. poskytnutí finanční dotace Klatovské  nemocnici  a.s. na nákup ultrazvukového přístroje 
pro diagnostiku  onemocnění oka a očnice ve výši 100 tis.Kč  
  
3. poskytnutí  finanční dotace HC Klatovy , občanskému sdružení  na částečnou  úhradu 
ledové plochy pro mládežnická družstva v r.2005 ve výši 1,250 tis.Kč  
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit při finančním vypořádání definitivní návrh 
fondu dotací, včetně předpokládaného členění výdajové části podle schválených zásad.  
  

VI.  
Zastupitelstvo  města schvaluje  
1. použití přebytku hospodaření  města za rok 2004 ve výši  130 mil.Kč  

•    na krytí zůstatků fondů  ve výši 31,395 tis.Kč dle tabulky č. 1 
•    na schválené  akce rozestavěné  nebo dosud nezahájené ve výši nevyčerpaných 

prostředků  49,453 tis.Kč dle tabulky č. 2 
•    na vytvoření rezervy  na kapitálové výdaje ve výši 5 mil.Kč 
•    na vytvoření rezervy na investice pro rekonstrukci komunikací  souvisejících s 

projektem Čisté město ve výši 25 mil.Kč  
•    na vytvoření rezervy na neinvestiční nepředvídané výdaje ve výši 5 mil.Kč  
•    na akci rekonstrukce Masarykovy  ZŠ ve výši 14,152 tis.Kč  

  
2. použití prostředků z rozpočtu na rok 2005 investiční rezervy na akce  ve výši 15,587 tis.Kč 
dle tabulky č. 3 
  
3. zařazení akcí bez požadavku na zvýšení rozpočtu města do bytových , nebytových objektů 
ve výši 24,127 tis.Kč  a objektů  tepelného  hospodářství  ve výši 3,800 tis.Kč dle tabulky č. 4 
  
4. rozpočtové  opatření č. 1/2005 ve výši 18,504.7 tis.Kč v příjmové i výdajové  části rozpočtu  
  
5. limit na platy pro zaměstnance MěÚ  
  
6. darovací smlouvu na převod drobného hmotného majetku a inventáře v Klubu seniorů do 
vlastnictví  MěÚSS v celkové hodnotě 204.661,10 Kč  
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7. přijetí hypotečního úvěru na stavbu 60 bj. Plánická ul. v maximální výši 37,500 tis.Kč s 
roční úrokovou sazbou a zajištění hypotečního úvěru zástavním právem ke stavebnímu 
objektu  
  
  

VII.  
Zastupitelstvo města  
1. bere na vědomí informaci o způsobu likvidace majetku /HIM, DHIM/ a materiálu na skladě  
    v souvislosti s provedením  organizačních  změn u SBH  
 
2. tímto považuje usnesení ZM z 26.října 2004, bod IX, odst. 2b/  za splněné. 
  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města se  seznámilo  se  zápisem Kontrolního výboru o výsledcích kontroly - 
analýza nízkého čerpání kapitálových výdajů a  ukládá, aby investiční akce,  u nichž  není 
předpoklad realizace v daném roce, byly pod číslem akce převedeny do investiční rezervy.  
  
  

IX.  
Zprávy vedení města  
  
Zastupitelstvo  města podle §84, odst.2, písm.r/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění  a v souladu s Nařízením vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení č. 337/2004 , o 
odměnách za výkon funkce členům  zastupitelstev  stanoví s platností od 1.1.2005 měsíční 
odměnu neuvolněným členům ZM  v následující výši:  

•        člen  zastupitelstva města - 700,-Kč  
•        člen rady města - 2.100,-Kč  
•        předseda výboru a komise - 1.920,-Kč  
•        člen výboru, komise, zvláštního orgánu obce - 1.640,-Kč   

  
X. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  
1. informaci o žádosti p.Váhaly o uvedení jeho pozemku v Lubech do původního stavu  
 
2. informaci o podané petici k realizaci protipovodňových opatření v dolních Lubech  a o 
jejím  vyřízení  
 
3. informaci o plnění úkolů k městské památkové zóně 
 
4. informaci o pracovním jednání starosty  města u ministra obrany ČR 
  
  

XI.  
Zastupitelstvo města neschválilo  vyvěšení tibetské vlajky u příležitosti  celosvětové akce 
„Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2005.  
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XII.  
Zastupitelstvo města  ukládá vedení města  zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
  
Karel Mráz 
starosta 
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 29. března 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města nevyslovilo zánik mandátu zastupitele p. Jiřího Poura a zastupitele 
p.Mgr. Rudolfa Salvetra  pro neslučitelnost funkcí dle ust. § 5, odst.5, zák.č. 491/2001Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
  

II.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 15.2.2005.  
  

III.  
Zastupitelstvo města ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1. o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A  (příloha  str. 3-6) 

• ZM ruší  záměr prodeje pozemků č. 2601/1 a PK č. 1571 v k. ú. Klatovy za cenu 
smluvní žadateli - firmě Intertell s.r.o. Klatovy - úkon č.1 

• výkupy nemovitostí -úkony č. 4,6,10 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce:          

o úkony č.3,11 
o úkon č. 3 - bezúplatný převod parcel původního pozemkového katastru č.1987, 

1990/1, 2094/1, 2108 a 2111 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 48.063 m2 dle 
zák. č. 95/1999 Sb. od vlastníka ČR-Pozemkového fondu  do majetku města , 
za účelem realizace  bytové zástavby na těchto pozemcích , v souladu s 
územním plánem  

• prodej nemovitostí - úkon č. 2, 5, 8, 9, 12 
• směnu nemovitostí - úkon č. 7 
• prodej obecních domů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy - 

úkon č.13 
• prodej bytů obálkovou metodou , dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města - 

úkon č. 14 
  
2/ o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (příloha str.7-15)  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1, 2, 13 ,16, 17- za celkovou cenu 1,-Kč 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 5 
• prodej nemovitostí:  

o úkony č. 3, 4- smlouva o smlouvě budoucí, kdy vlastní prodej bude realizován  
po vybudování komunikace a chodníku  

o úkon č. -  8a, 11, 12b 
• směna nemovitostí - úkon č.9, 15a- s finančním vypořádáním 1,-Kč celkem  

  
3/ o zařazení  cyklostezky Klatovy - Činov  do územního plánu  jako veřejně prospěšnou 
stavbu v rámci  změny č. 8 na pozemcích v k.ú. Klatovy pp. č. 3080/1, 3080/2, 3080/3, 
3080/6, 3179/1, 3206/1, 3206/159, 3405/33, 3917, PK č. 3078, 3076/1 a 3799 -úkon č. 14 
  
4/ o zamítnutí majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (příloha str. 7-15) 

• směny nemovitostí - úkon č. 10a, 10b, 15b 
• prodej nemovitostí - úkon č.6 ,7, 8b, 12a 
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IV.  
Zastupitelstvo města rozhodlo o použití celé přidělené dotace ve výši 580 tis. Kč z Programu 
regenerace MPZ k částečnému krytí nákladů akce č. 1 v pořadí - Stavební úpravy fasády čp. 
59/I - III. etapa.  
  

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření závěrečného  účtu za rok 2004  vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
  

VI.  
Zastupitelstvo města schvaluje  

a)   rozpočtové opatření č. 2/2005 v příjmové  části rozpočtu ve výši 39,074 tis. Kč, ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 61,739 tis. Kč s tím, že u řádku 8 je částka zvýšena o 
500 tis. Kč a v řádku 10 je  částka snížena o 500 tis.Kč  

  
b)   spolufinancování akce s názvem „Rekonstrukce místní komunikace na náves v části 

města Klatovy - v Tupadlech“ předkládané v rámci Společného regionálního 
operačního  programu (SROP) , Grantového schématu „Podpora rekonstrukce a 
budování místních komunikací v Plzeňském kraji“ ve výši min. 40% celkových 
uznatelných nákladů jako vlastní podíl spolufinancování akce. ZM zároveň plně 
podporuje realizaci celé akce.  

  
c)   poskytnutí finanční dotace:   

•   SHC Klatovy ve výši 350 tis. Kč  
•   HC Klatovy  ve výši 500 tis. Kč  
•   SDS Klatovy  ve výši 245.600,-Kč  jako kompenzaci nájemného, s tím, že 

rozpočet fondu dotací  pro rok 2005 je členěn  takto:  
o       pravidelná činnost mládeže 1,500.000,-Kč  
o       granty                                   750.000,-Kč  
o       ostatní                                   4,174.000,-Kč  
o       celkem                                  6,424.000,-Kč  

  
d/ prodej telefonních kabelů  k čp. 832/III  z majetku města do majetku Český Telecom, a.s. 
za cenu 3.570,-Kč včetně DPH  
  

VII.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o peněžních fondech města.  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města  
I. projednalo:  
návrh  změny č.7 Územního plánu sídelního útvaru Klatovy, zpracovaného Ing. arch. Petrem 
Taušem, UrbioProjekt   
  
II. zjišťuje, že:  

1)   Návrh změny č. 7 Územního plánu města byl zpracován  v souladu se známými  
požadavky a možnostmi rozvoje města a jejího správního území a není  v rozporu s 
rozpracovaným konceptem ÚPN VÚC okresu Klatovy. 
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2)   Návrh změny č.7 ÚP města  byl vyhotoven podle  pokynů schváleného  zadání a na 
základě výsledků  z jeho projednání, provedeného podle §20, odst. 2, 3, 4 a 6 zák.č. 
50/1976 Sb. o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. Od zpracování konceptu řešení bylo na návrh pořizovatele a 
podle podmínek schváleného  zadání upuštěno s ohledem na ekonomiku procesu a 
vzhledem k celkovému rozsahu řešeného  území tak, jak má na mysli  ust. § 31 , odst. 
2 stavebního zákona. Návrh  změny č. 7 ÚP SÚ Klatovy  byl veřejnoprávně  projednán 
a splňuje  

 
3)   Podmínky vyplývající z ust. §§ 22, 23 a 25 stavebního zákona. Z původních 9 lokalit  

schválených v zadání změn, byla vypuštěna  lokalita č. 2 Beňovy - smíšená zóna  s 
komerčním využitím, která neprošla veřejnoprávním projednáním pro nesouhlas 
Ministerstva dopravy ČR (nedořešené napojení na I/22) . 

  
4)   Vystavení  návrhu  změny č.7 územního plánu po dobu 30 dnů bylo včas oznámeno a 

v předepsané  lhůtě  nebyly převzaty žádné připomínky ani námitky vlastníků  
nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým  řešením dotčena. U lokality 2 Beňovy  byl 
vysloven nesouhlas Ministerstva dopravy ČR , odbor strategie, jako DOSS. Napojení 
na silnici I/22 požaduje předem ověřit urbanistickou studií. V průběhu projednání  
návrhu nebyly uplatněny  připomínky  orgánů územního plánování sousedních 
územních obvodů  a požadavky  na informace nevyplynuly  ani z projednaného 
zadání. 

  
III. schvaluje:  
v souladu s ust. §84, odst. 2, písm. b/ , zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle ust. §31, odst. 1 
stavebního  zákona v  platném znění: 

1)   Změnu č.7 Územního plánu sídelného útvaru Klatovy  
2)   Vyhodnocení připomínkového řízení obsaženého v důvodové  zprávě k tomuto 

usnesení  
  
IV. vymezuje: 
podle  ust. § 29, odst. 1 a 2 , zákona č. 50/1976 Sb. , o územním  plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. 7 Územního plánu 
SÚ Klatovy, včetně veřejně prospěšných staveb. 
  
V. bere na vědomí: 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odboru  regionálního rozvoje v Plzni,  ze dne 11.3.2005, vydané pod č. j. RR/871/05. 
  
VI. ukládá vedoucímu odboru výstavby a ÚR MěÚ Klatovy: 

1)   zabezpečit předání schválené změny ÚP města odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Plzeňského kraje, včetně registračního listu pro evidenci územně plánovací 
dokumentace.  

2)   provést záznam o schválené změně do hlavního výkresu Územního plánu SÚ Klatovy 
3)   zajistit uložení územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o jejím pořízení 

na odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu  v Klatovech.  
Zodpovídá:p.V.Prousek  
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IX.  
Zastupitelstvo města zřizuje dnem 29.3.2005 jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce 
Tajanov. 
  

X. 
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 120, odst. 1 , zák. č. 128/2000 Sb.  o obcích 
ve znění pozdějších předpisů  zřizuje v městské části Činov osadní výbor a v souladu s § 120, 
odst. 2 téhož zákona  schvaluje jeho následující složení- pan František Kisling, Miroslav 
Baxa, Radomil Otrusina.  
Zastupitelstvo  města  v souladu s ustanovením § 120, odst. 3, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů  zvolilo do funkce předsedy osadního výboru v Činově pana 
Františka Kislinga. 
  

XI.  
Zastupitelstvo města projednalo zápis Kontrolního výboru o výsledku kontroly - dodržování 
Smlouvy o nájmu, která byla uzavřena dne 2.1.2001  mezi pronajimatelem - 
Ŕímskokatolickou farností Klatovy a nájemcem - Městským kulturním střediskem  Klatovy - 
/předmětem smlouvy je pronájem  katakomb/.  
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby se zabývala materiálem Kontrolního výboru ke 
katakombám a na příštím ZM předložila své vyjádření k tomuto materiálu  a zároveň aby 
navrhla jak celou situaci definitivně ukončit.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí zápis Kontrolního výboru - o výsledku kontroly - 
způsob  zabezpečení ustanovení zákona č. 238/1992 Sb. ve  znění  zákona č. 287/1995 Sb. a 
96/2005 Sb. (střet zájmů).  
  

XII.  
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením  § 2, odst. 7,  zákona č. 238/1992 Sb. , o střetu  
zájmu, v platném  znění, se seznámilo s výší odměn  neuvolněných členů zastupitelstva města, 
vykonávajících funkce v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob založených 
městem Klatovy a bere  tuto informaci na vědomí.  
  

XIII.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí dopis předsedy představenstva Okresní hospodářské 
komory Klatovy.  
  

XIV.  
Zastupitelstvo  města ruší své usnesení - bod IV/2 z 15.2.2005, které zní: Výběrové řízení na 
rekonstrukce komunikací souvisejících  s projektem Klatovy - čisté město  bude odděleno  od 
zadání tohoto projektu.  
Zastupitelstvo  města  souhlasí s tím, aby výběr  na zhotovitele staveb financovaných městem 
Klatovy, tj. úpravy komunikací a vybudování  kanalizačních přípojek, byl zahrnut a 
legislativně  sjednocen do výběrového řízení na zhotovitele stavby akce „Klatovy - čisté 
město“  /viz stanovisko SFŽP ze dne 11.3.2005/. ZM  ukládá vedení města, aby při přípravě  
výběrového řízení a v jeho průběhu využilo všech  legislativních  možností, které povedou k 
tomu,že bude umožněna dodavatelská účast místních podnikatelských subjektů.  
Zodpovídá:p.K.Mráz 

  
XV. 
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Zastupitelstvo města  schvaluje finanční spoluúčast města Klatov max.  ve výši 1,3 mil. Kč  v 
roce 2006 pro realizaci  pilotního projektu Plzeňského kraje  Portál úředníka  a občana.  
  

XVI.  
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby město Klatovy  bylo i v příštích letech spolupořadatelem 
Mogul Šumava Rallye Klatovy  
  

XVII.  
Zastupitelstvo města ukládá vedení města  zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 24. května 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města Klatov nevyslovilo  zánik mandátu zastupitele pana Jiřího Poura pro 
neslučitelnost funkcí dle ustanovení § 5, odst. 5, zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění.  
Zastupitelstvo města Klatov nevyslovilo zánik mandátu zastupitele pana Mgr.Rudolfa 
Salvetra pro neslučitelnost funkcí dle ustanovení § 5, odst.5, zákona č. 491/2001 Sb., v 
platném znění.  
  

II.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 29.3.2005.  
  

III.  
Zastupitelstvo města ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1. o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A  (příloha  str. 3-4) 

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1,2,10,12,13 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkon č.5- bezúplatný převod 

pozemků od Státního  statku Křimice do majetku města v k.ú. Křištín- pp.č. 4121 o 
výměře 2.542 m2 a v k.ú. Střeziměř - pp.č. 625/3- id. 2/7 z 1.388 m2, pp.č. 596 o vým. 
1.448 m2 a pp.č. 601 o vým. 818 m2. Jedná se o přístupové cesty do obecních lesů  

• prodej nemovitostí - úkon č. 3,4,6,8,9,14 
• směnu nemovitostí - úkon č. 7,11 
• prodej obecních domů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy - 

úkon č.15 
• pokračovat v dražbě nemovitosti 126/IV do dalšího  jednání ZM za vyvolávací cenu 

4,8 mil.Kč - úkon č.16 
  
2. o záměrech majetkoprávních  úkonů, uvedených v části B / příloha str. 5-12/  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 3,4,5b, 6,7,10, 18 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 1,2,9,13,14,15 
• prodej nemovitostí - úkony č. 17b 
• směna nemovitostí - úkon č. 5a, 8, 11,12 

  
3. o zamítnutí majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 5-12/  

• prodej nemovitostí - úkon č. 16, 17a 
  

IV.  
Zastupitelstvo  města rozhodlo o přijetí dotace ve výši 19.154.083,-Kč  z programu SROP na 
vybudování Regionálního centra sociální  integrace  a celoživotního  vzdělávání, vzniklého 
rekonstrukcí objektu čp. 174, Klatovy I, v letech 2005-2007 a rozhodlo o dofinancování  
projektu  v předpokládané výši 44 mil.Kč  z rozpočtu města  roku 2005 a do konce roku 2006.  
  

V. 
Zastupitelstvo  město vzalo na vědomí informace ČR-MO, zast.- VUSS Plzeň  o průběhu 
druhého kola výběrového řízení na prodej pozemků v lokalitě bývalé střelnice Pod Borem a o 
zájmu Šumavského masokombinátu  a.s. o prodej pozemku č. 1960/2, který byl nabízen jako 
součást pozemků v 2.části lokality.  
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Na základě této skutečnosti zastupitelstvo města  
1. rozhodlo o výkupu pozemků č. 1883/3, 3566 /3. část/ o celkové výměře 95.703 m2 za 

cenu 1.435.545,-Kč 
2. rozhodlo o výkupu  pozemků č. 1927/3, 1927/9, 1927/14, 1927/23, 2154 a 1960/2, 

tedy celé plochy nabízené ve II. kole výběrového řízení jako 2. část , o celkové 
výměře 136.547 m2 za  cenu 12.289.230,-Kč . 

  
VI.  

Zastupitelstvo města   
1. vzalo na vědomí informace o stavu rozpracovanosti výrobní zóny Chaloupky a 

rozvojové zóny Čertovka.  
2. rozhodlo o zadání zpracování projektových dokumentací pro plyn /na společnou 

hranici zón/ pro lokality Chaloupky , Čertovka.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města rozhodlo  o zařazení akcí - plynofikace obce Štěpánovice s 
předpokládanými náklady /příspěvkem města/ ve výši 6 mil.Kč a plynofikace obce Sobětice s 
předpokládanými náklady /příspěvkem města/ ve výši 5,5 mil.Kč do investičních akcí 
rozpočtu města pro rok 2006, 2007. 
  

VIII.  
Zastupitelstvo města Klatov schválilo navýšení finančního příspěvku jako podílu na zajištění 
dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro roky 2004 a 2005 ve výši 689.640,-Kč  z 
rozpočtové finanční  rezervy města.  
  

IX.  
Zastupitelstvo města schválilo  

1. poskytnutí finanční dotace Gymnáziu Jaroslava Vrchlického Klatovy ve výši 300 
tis.Kč na výstavbu víceúčelového  hřiště s podmínkou přístupu pro veřejnost  

2. poskytnutí finanční dotace ve výši 350 tis.Kč  Stálé divadelní scéně Klatovy na provoz 
divadla  

     
X. 

Zastupitelstvo města schválilo  
1. rozpočtové opatření č. 3/2005 ,kterým se zvyšuje rozpočet příjmů a výdajů města o 

10,363 tis.Kč s použitím  rozpočtových rezerv ve výši 42,288 tis.Kč  
2. upravený plán akcí bytového a nebytového fondu s tím, že použití prostředků z 

nebytového fondu ve výši 2.609 tis.Kč  budou vráceny do bytového fondu v roce 2006 
  

XI.  
Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášku města Klatov č.1/2005 o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.  

  
XII.  

Zastupitelstvo města  podle ustanovení § 14, zák. č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích , ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích ve 
znění pozdějších předpisů, vydává  obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění 
vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích. 
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XIII.  
Zastupitelstvo města  schválilo úpravu Zásad prodeje bytového  fondu z majetku města Klatov 
s doplněním  čp. 132/V do seznamu neprodejných domů města. 
  

XIV.  
Zastupitelstvo města  odložilo rozhodnutí o vytvoření svazku obcí  za účelem  vyřešení 
situace ZŠ Čachrov a  ukládá vedení města dále jednat s Plzeňským krajem a MŠMT ČR o 
legislativně možném řešení ZŠ v Čachrově.   
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky CRA Ratingu.  
  

XVI.  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s výtvarným dílem  - kašna na pěší zóně v ul.Kpt.Jaroše 
v Klatovech a ukládá   ,aby předložený návrh  paní architekty byl předložen  k posouzení 
kulturní komisi a ta aby zvážila případnou možnost uplatnění  i jiného řešení. Závěry předložit 
na  některém z příštích  zasedáních ZM. 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XVII.  
Zastupitelstvo města  zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v diskuzi.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 21. června 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 24.5.2005.  
  

II.  
Zastupitelstvo města ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1) o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A  (příloha  str. 4-5) 

• výkupy nemovitostí - úkony č. 3,4,6,7,8,11,18 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkony č. 1,2,10,14,15,16,19  
• úkon č.1- bezúplatný převod pozemků č. 667/2 o výměře 1.120 m2 a pp.č. 667/3 o 

vým. 101 m2 v k.ú. Klatovy od ČR-Pozemkového fondu  do majetku města. Jedná se 
o pozemky v lokalitě V Ráji určené územním plánem pro veřejnou zeleň  

• úkon č.2- bezúplatný převod pozemků PK č. 2511 o vým. 4.399 m2, PK č. 2460/1 o 
vým. 8.486 m2, PK č. 2509- část o vým. cca 10 m2 a PK č. 2508- část o vým. cca 
1.500 m2, vše v k.ú. Klatovy od ČR-Pozemkového fondu do majetku města. Jedná se 
o pozemky v lokalitě Za Židovským  hřbitovem určené územním plánem pro veřejnou 
zeleň-lesopark 

• úkon č.10- bezúplatný  převod pozemků z vlastnictví ČR-ŘSD do majetku města : k.ú. 
Klatovy -pp.č.3475/28, 3422/5, 4001/3, 4003/2, 4004/2, 3475/34, 3475/35, 3475/36, 
3475/37, 3422/12, 3422/13, 3422/14, 3422/15, 3422/16, 3422/17 a v k.ú. Luby - pp.č. 
811/19, 811/22, 811/29, 811/31, 811/32, 811/33, 811/34, 811/35, 811/36, 811/37, 
811/38, 811/39, 811/41, 811/42, 811/43, 811/44, 811/45, 811/46, 811/47, 811/48, 
811/49, 811/50, 811/51 a díl „f“ pp.č. 811/3 o celkové výměře 8.325 m2. Jedná se o 
pozemky pod stavbami chodníků v Domažlické ulici, Puškinově ulici, chodníků v 
Lubech , chodníku a cyklostezky u Čedíku a chodníků  u Kauflandu .  

• úkon č.14- bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM v k.ú. Klatovy -pp.č. 
3792/26, 3792/118 a 3792/119 o celkové výměře 97 m2 do majetku města za účelem 
budoucí výstavby komunikace a parkových úprav. Jedná se o pozemky v areálu 
bývalých Plánických kasáren. 

• úkon č.15- bezúplatný převod pozemků zastavěných  chodníky v Plánické ulici od 
ČR- ÚZSVM - pp.č. 3206/156, 3405/23, 3405/24, 3405/31, 3405/32, 3405/33, 3412/8, 
3914/6 vše v k.ú. Klatovy o celkové výměře 4.136 m2 do majetku města .  

• úkon č.19- bezúplatný převod pozemkových parcel  (částí veřejných cest) od ČR-
ÚZSVM do majetku města : 

o k.ú.Dehtín- PK č. 995 díl 2, PK 1006, PK 1012 díl 1, PK 1015 a PK 1016 o 
celk. výměře 8.878 m2 

o k.ú. Habartice: PK  816/3 o vým. 2.194 m2 
o k.ú. Křištín: pp.č. 422/3 o vým. 1.286 m2 
o k.ú. Štěpánovice : PK 437/4 o vým. 184 m2 
o k.ú. Tajanov : pp.č. 376, 374/1  a 374/4 o celk. výměře 10.842 m2 
o k.ú. Točník: pp.č. 190/3, 190/4 a 190/6 o celkové výměře 910 m2 

•    prodej nemovitostí - úkon č.17, 20 
•    směny nemovitostí - úkony č. 5, 9,12,13 
•    úkon č.9 - směna pozemků: obecních v k.ú. Klatovy 3476/5, 3475/31, 3475/29, 

3467/6, 3475/27 a v k.ú. Luby - pp.č. 39/13, 811/24 a 811/26 o celkové výměře 446 
m2 za státní  pozemky ve vlastnictví ČR-ŘSD v k.ú. Klatovy - pp.č. 3475/26, 4002/3 a 
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v k.ú. Luby - pp.č. 811/17 a 811/18 o celk. výměře  446 m2, bez finančního plnění , za 
účelem  sjednocení vlastnictví staveb komunikací, resp. chodníků a pozemků    

•    snížení vyvolávací ceny pro dražbu nemovitostí - úkon č.16, oddíl informací - ZM 
revokuje své  usn. ze dne 24.5.2005 a schvaluje prodej domu čp. 126/IV se stp. č. 422 
o vým. 632 m2 a pp.č. 461/1 o vým. 233 m2 v k.ú. Klatovy formou dražby dle Zásad s 
vyvolávací cenou 3,6 mil.Kč.  

  
2) o záměrech  majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (příloha str. 6-12)  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 2,3 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkon č. 1, 7b, 11 
• bezúplatný převod nemovitostí z majetku města - úkon č. 7a 
• prodej nemovitostí - úkony č. 9 
• směna nemovitostí - úkon č. 4,5,6 

  
3) o zamítnutí  majetkoprávních úkonů , uvedených v části B  

• prodej nemovitostí - úkon č. 8,10,12 
  
4) zastupitelstvo města se seznámilo s nesouhlasným stanoviskem  obyvatel lokality Čechova 
a Kounicova ulice ohledně zástavby  pozemku č.parc.1420/1, 1420/2  v k.ú. Klatovy  
  

III.  
Zastupitelstvo města rozhodlo  

1)   o bezúplatném převodu pozemků č. 1927/5, 1927/11, 1927/12, 1927/13, 1927/16, 
1960/4, 1960/6, 1972/51, 2147/3, 2147/4, 2147/5, 2162/6, 2172/7, 2172/8, 2172/9, 
2193/12, 2193/15, 2193/16, 2193/17, 2193/18, 2203/2, 2203/3, 3561/12, 3575/3, 
3578/7 vše v k.ú. Klatovy , o celk. výměře 42.075 m2 z majetku města  Klatov do 
vlastnictví Plzeňského kraje.  

2)   o poskytnutí daru Plzeňskému kraji - projektových dokumentací pro územní řízení a 
stavební povolení stavby    „Komunikace Pod Borem“  

3)   o finančním  závazku města dofinancovat stanovený podíl v předpokládané výši cca 
15 mil.Kč  k dotaci EU z rozpočtu města v letech 2006-2008 na výstavbu komunikace 
Pod Borem a poskytnout  tuto částku formou příspěvku na akci Plzeňskému kraji.  

4)   zastupitelstvo města uložilo Finančnímu výboru a  radě města,aby pověřila finanční 
komisi v rámci rozborů hospodaření  za 1.pol.2005 a při přípravě rozpočtu na rok 
2006 najít fin.prostředky v předpokládané výši 15 mil.Kč na spoluúčast  města na 
projektu Plzeňského kraje - komunikace Pod Borem. 

  
IV.  

Zastupitelstvo města rozhodlo o následujícím využití uhelných kotelen:  
• čp. 750/III - pro potřeby umístění SDH Klatovy  
• čp. 619/III - k demolici  
• čp. 468/III- ponechat pro budoucí možnou rekonstrukci  

  
V. 

Zastupitelstvo města  schválilo   
1) rozpočtové opatření -  zvýšení v příjmové části (příjem za úhradu faktur) a ve výdajové  
části rozpočtu  na zvýšení základního kapitálu s.r.o. o 11,049 tis.Kč (rozpočtovým opatření 
3/05 bylo již  zvýšeno o 1,290 tis.Kč)  
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2) úpravu zakladatelských listin pro Správu nemovitostí Klatovy  s.r.o., Odpadové 
hospodářství  Klatov s.r.o. a Lesy města Klatov s.r.o., a to :  

• zvýšení základního kapitálu dle uvedeného návrhu  
• rozšíření předmětu činnosti společnosti Lesy města Klatov s.r.o. dle uvedeného návrhu  

  
VI.          

Zastupitelstvo města schválilo  dodatek č.1 k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným s obcemi:  
Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí , Dlažov, 
Dolany, Chlistov , Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy , Klenová, Křenice, 
Lomec, Měčín, Mezihoří, Mochtín, Myslovice,  Obytce, Ostřetice, Poleň , Předslav, Strážov, 
Švihov, Týnec, Vrhaveč a Vřeskovice  o výkonu přenesené působnosti svěřené  obecním 
úřadům  zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích , v předloženém znění.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města schválilo  podle ust. § 84, odst. 2, písm.i/ , zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně  závaznou vyhlášku č. 2/2005, o stanovení 
okruhu  vzdáleností, v němž nesmí být  provozování výherních hracích přístrojů  povoleno s 
uvedením: školy a školská zařízení  musí od nich být vzdáleny nejméně 50 m, v ostatních 
případech 15 m.  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města rozhodlo, že pozemky  města zastavěné bytovými domy ve vlastnictví 
osob odlišných od města budou prodávány fyzickým osobám, jež získají  v těchto domech 
byty do vlastnictví , za smluvní cenu 20,-Kč/m2.  
  

IX.  
Zastupitelstvo města 

1)   rozhodlo dle ustan. § 84, odst.2, písm.f/ , zákona č. 128/2000 Sb. ve znění  pozdějších 
předpisů , o účasti města Klatov v  občanském sdružení Klatovské katakomby  za 
podmínek obsažených v předloženém návrhu stanov.  

  
2)   schválilo Dohodu o narovnání v předloženém znění a uložilo starostovi města ji 

podepsat  
Zodpovídá:p.K.Mráz 

  
3)   doporučilo  radě města  uložit ředitelce MěKS podepsání  Dohody o narovnání v 

předloženém znění. 
  

X. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  informativní  zprávu o výstavbě  46 byt. jednotek 
Plánická ulice, Klatovy - stav přípravy a posouzení  zvýšených rozpočtových  nákladů.  
Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby zajistila předložení studie zasíťování 
technickou infrastrukturou území Plánické předměstí - městský pozemek . 
Termín: říjen 2005                                                     
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XI.  
Zastupitelstvo města schválilo  rozpočtové opatření č. 4/2005, řádek č.1-9, kterým se zvyšuje 
rozpočet příjmů a výdajů města o 12,994 tis.Kč s použitím  rozpočtových rezerv ve výši 952 
tis.Kč.  



 16 

XII.  
Zastupitelstvo města navrhlo ve smyslu ust. §84, odst. 2, písm.h/, zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění  jako zástupce města  Klatov do představenstva akciové společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace opět starostu města p.Karla Mráze.  
  
  

XIII.  
Zastupitelstvo města  rozhodlo  podat  žádost o nabytí  nepotřebného vojenského majetku do  
vlastnictví města  Klatov darovací smlouvou podle  zákona č. 174/2003 Sb. K tomu  uložilo  
starostovi města  podat žádost  Správě vojenského bytového fondu Praha a spolupracovat  s 
ním při přípravě převodu. Zastupitelstvu města  bude text návrhu darovací smlouvy  
předložen ke schválení. Předmětem převodu budou :  
Budovy :  

• rodinný dům , čp. 45 na stp.č. 63 
• rodinný dům , čp. 46 na stp.č. 64 
• rodinný dům , čp. 47 na stp.č. 65 
• rodinný dům , čp. 48 na stp.č. 66 
• rodinný dům , čp. 49 na stp.č. 67 
• rodinný dům , čp. 50 na stp.č. 68 
• rodinný dům , čp. 51 na stp.č. 69 
• rodinný dům , čp. 52 na stp.č. 70 
• rodinný dům , čp. 53 na stp.č. 71 
• rodinný dům , čp. 54 na stp.č. 72 

vše v k.ú. Drslavice  u Tupadel, obec Klatovy, kraj Plzeňský  
  
Pozemky : 

• stp.č. 63, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 64, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 65, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 66, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 68, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 69, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 70, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří  
• stp.č. 72, zastavěná plocha a nádvoří  
• pp.č. 147/1, ostatní plocha  
• pp.č. 147/6, ostatní plocha  
• pp.č. 147/7,ostatní plocha  
• pp.č. 147/8, ostatní plocha  
• pp.č. 147/9, ostatní plocha  
• pp.č. 147/10, ostatní plocha  
• pp.č. 147/11, ostatní plocha  
• pp.č. 147/12, ostatní plocha  
• pp.č. 147/13, ostatní plocha  
• pp.č. 147/14, ostatní plocha  
• pp.č. 147/15, ostatní plocha  
• pp.č. 147/16, ostatní plocha  
• pp.č. 147/18, ostatní plocha  
• pp.č. 147/19, ostatní plocha  
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• pp.č. 147/20, ostatní plocha  
• pp.č. 147/21, ostatní plocha  
• pp.č. 147/22, ostatní plocha  
• pp.č. 147/23, ostatní plocha  
• pp.č. 449/8, ostatní plocha  

vše v k.ú. Drslavice  u Tupadel, město Klatovy, Kraj Plzeňský  
Vše v k.ú. Drslavice u Tupadel  zapsáno na listu vlastnictví č. 24 u Katastrálního úřadu pro 
Plzeňský kraj , katastrální pracoviště Klatovy.  
  
  

XIV.  
Zastupitelstvo města vyzvalo Kontrolní výbor, aby na příští jednání ZM předložil  plán 
činnosti do konce roku 2005.  
Zodpovídá:předseda KV p.Ing.Bauer 
  

XV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci  o přípravě veřejné zakázky Klatovy - čisté 
město. 
  

XVI.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci  o navrhovaném křížení silnic obchvatu 
města Klatov v úseku ul. Plánická  a směr Nepomuk.  
  

XVII.  
Zastupitelstvo města  uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v 
diskuzi.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 6. září 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z jednání ZM, konaného dne 
21.června 2005, zprávu o  architektonických návrzích zakončení ul. Kpt. Jaroše a návrh na 
řešení stávajícího označení ul. Sedlákovy, který spočívá v ponechání stávajícího stavu s tím, 
že další přihlašování k trvalému pobytu osob a sídel podnikatelů  bude na ul. Dr.Sedláka.  
  

II.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci  o zrušení  zákona č. 96/2005 Sb. o střetu 
zájmů.  

  
III.  

Zastupitelstvo města ve smyslu zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhodlo  
1) o majetkoprávních  úkonech uvedených v části A  (příloha  str. 4-5) 

•        výkupy nemovitostí – úkony č. 2,3 
•        bezúplatné převody nemovitostí do majetku obce- úkony č.1,7, 10- revokace UZM 

bod III /1 úkon č. 21 ze 17.2.2004  na bezúplatný převod pozemku č. 659/7 o 
výměře 40 m2 v k.ú. Luby od ČR-Pozemkového fondu do majetku města. Jedná se 
o pozemek pod stavbou cyklostezky.  

•        úkon  č.11- bezúplatný převod pozemků v areálu bývalých Plánických kasáren 
v k.ú. Klatovy – pp.č. 3792/26, 3792/118 a 3792/119 o celkové výměře 97 m2 do 
majetku města za účelem  budoucí výstavby komunikace a parkových úprav. 
Předmětné pozemky nebudou využívány ke komerčním účelům po dobu 10 let. 
V případě, že by došlo k porušení tohoto závazku , převede město do státního 
rozpočtu částku odpovídající ceně nemovitostí zjištěné podle cenového  předpisu 
platného v době uzavření smlouvy.  

•        úkon č.12- bezúplatný převod pozemků zastavěných chodníky v Plánické ulici od 
ČR-ÚZSVM – pp.č. 3206/156, 3405/23, 3405/24, 3405/31, 3405/32, 3405/33, 
3412/8, 3914/6 , vše v k.ú. Klatovy  o celkové výměře 4.136 m2 do majetku města 
s podmínkou, že předmětné pozemky  nebudou využívány  ke komerčním či 
jiným  výdělečným účelům, ani je k takovým účelům  nebude město pronajímat  a 
nepřevede je třetímu subjektu. Porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek  
zakládá povinnost města do 3 měsíců ode dne porušení odvést prostřednictvím 
ÚZSVM do státního rozpočtu  cenu pozemků v daném místě a čase obvyklou, 
platnou v době bezúplatného převodu.  

•        směny nemovitostí – úkony č. 4,5,6 
•        prodej nemovitostí – úkon č. 8 
•        prodej bytů z majetku města dle Zásad – úkon č. 13 

  
2) schválilo  záměry majetkoprávních úkonů , uvedených v části B (příloha str. 6-10)  

•        výkupy nemovitostí – úkony č. 4,6,8,10 
•        bezúplatný  převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 7,9 
•        prodej  nemovitostí – úkony č. 3,11 
•        využití obecních pozemků  č. 239, 270/1 a 270/2 v k.ú. Tupadly  pro účely stavby 

rybníku, s podmínkou zachování funkční cesty na pp.č.270/1 a 270/2 v místě  
budoucí hráze – úkon č. 5 
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 3) rozhodlo o zamítnutí  majetkoprávních úkonů , uvedených v části B (příloha str. 6-10)  
•        prodej nemovitostí – úkon č. 1, 2 

  
IV . 

Zastupitelstvo města  revokovalo UZM bod č.III /1 ze dne 21.6.2005  a rozhodlo o 
bezúplatném převodu pozemků  z vlastnictví města Klatov do vlastnictví Plzeňského kraje: č. 
1898/3, 1927/5, 1927/11, 1927/12, 1927/13, 1927/16, 1960/4, 1960/6, 1972/51, 2147/3, 
2147/4, 2147/5, 2162/6, 2172/7, 2172/8, 2172/9, 2193/12, 2193/15, 2193/16, 2193/17, 
2193/18, 2193/19, 2203/2, 2203/3, 3561/12, 3575/3, 3578/7, popř.  částí uvedených pozemků, 
zapsaných na LV 10000 v katastru nemovitostí  vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský 
kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k.ú. Klatovy, které budou zastavěny stavbou 
přeložky silnice II/185.  
  

V. 
Zastupitelstvo  města projednalo zprávu „Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky“ a 
souhlasí s tím, aby projekt regenerace řešil:  

• zkapacitnění parkoviště u Bouchalky, včetně návrhu dvoupodlažního parkoviště 
• využití odstavného pruhu v  Koldinově ulici a při vjezdech z Koldinovy ulice 

k jednotlivým domům, příp. zeleně u parkoviště  u Bouchalky  
• využití stávající plochy zeleně za poliklinikou - vytvoření nového hřiště pro mládež, 

rekonstrukce příp. regenerace stávajících  hřišť   
• úprava svahu v ul. Pod Nemocnicí  s umožněním legálního stání v rozšířeném profilu 

komunikace  
• regenerace a  zachování stávající  zeleně  
• využití parkoviště Pod Nemocnicí tak, aby vyšla celková kapacita 210 parkovacích 

míst  
• úpravy cest pro pěší  
• demolice zbytkových, tzn. nevyužitelných objektů  
• regenerace studánky Klatovka  

  
VI.  

Zastupitelstvo města   
1)      vzalo na vědomí  výsledky hospodaření města  a řízených  příspěvkových organizací 

za I.pololetí 2005 
2)      schválilo  

a)     rozpočtové opatření č. 5 /2005 v kompetenci ZM, kterým se zvyšuje rozpočet 
příjmů a výdajů  města o 17, 653 tis.Kč  

b)     financování akce „Vodovod a kanalizace  Koldinova ulice“ z vodohospodářského  
fondu  

c)      přijetí dotace v předpokládané výši :  
•       KÚ PK z programu Ochrany vod pro akci  Vodovod a kanalizace  Koldinova 

ulice 2,000 tis.Kč s určením do vodohospodářského fondu  
•       z fondu INTERREG na akci Cyklostezka Luby ve výši 6,117  tis.Kč  
•       z fondu SROP  na akci Studie  zatraktivnění  lázní ve výši 424 tis.Kč 
•       z fondu SROP na akci Most Tupadly ve výši  1,727,6 tis.Kč  
•       z fondu INTERREG  na akci Strategie regionálního  rozvoje mikroregionu 

Plánicko ve výši 55 tis.Kč a od obcí mikroregionu  ve výši 51 tis.Kč 
d)     upravený  plán  hospodářské činnosti města – Správa majetku města na rok 2005 

ZM ukládá  radě města jako valné hromadě s.r.o. uložit dozorčí radě Správy 
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nemovitostí  Klatovy  s.r.o. podat vysvětlující  materiál k přesunu mezi 
jednotlivými položkami .  

  
VII.  

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 85 písm.f/  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění  vzdání se práva a prominutí pohledávky  ve výši 122.936,40 Kč 
s příslušenstvím za firmou Jílek+Prchal a přijetí  mimosoudního vypořádání sporu ve výši 
25.000,- Kč  s touto firmou s termínem úhrady  nejpozději do 15.10.2005. Při nedodržení 
tohoto termínu bude pokračovat soudní řízení. 
  

VIII.  
Zastupitelstvo  města projednalo zprávu – Příprava rozpočtu  na rok 2006 a k bodu 1/- 
Zpracování komunitního plánu v oblasti sociálních služeb pro město Klatovy a sdružené obce 
přijalo následující závěr:  

1)      souhlasí  
a)      s podáním projektové žádosti  o dotaci z grantového schématu Plzeňského 

kraje „Podpora  sociální  integrace v PK“, včetně zpracování studie 
proveditelnosti  

b)      s realizací procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu  
Klatovsko  

2)      schválilo uzavření smluv o spolupráci se sdruženými obcemi, včetně města Měčín  
3)      zavázalo se kofinancovat  akci ve výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce a v 

rámci tohoto spolufinancování  zajistit finanční prostředky na realizaci I.etapy 
  
k bodu 2- Akce Klatovy – čisté město – kanalizační přípojky  ZM rozhodlo  

1)      o zařazení akce „Kanalizační přípojky v obcích Luby, Štěpánovice, Sobětice, 
Tajanov  a Kal“ v předpokládané  výši 10 mil.Kč, včetně DPH - do rozpočtu města pro 
rok 2006 

2)      že o  financování výstavby veřejné části kanalizačních přípojek  a případném 
rozdělení finančních nákladů mezi městem a majitelem připojované nemovitostí bude 
rozhodnuto po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby akce Klatovy – čisté 
město  

3)      o převedení  vybudované přípojky  do majetku  majitele napojované nemovitosti, po 
kolaudaci stavby  přípojky  

  
IX.  

Zastupitelstvo města  
1)      projednalo  návrh zadání změny č.8 ÚPN-SÚ  Klatovy, zpracovaného  na základě 

požadavků ZM, konaného 26.10.2004 a 29.3.2005 spočívajících  ve: změnách 
funkčního využití vymezených lokalit schválené územně plánovací dokumentace, 
v zajištění dopravní obslužnosti rozvojových ploch a zahrnutí  protipovodňových  
opatření dle krajinářské studie do územního  plánu – obsahující 5 změn  

2)      vzalo na vědomí, že odbor výstavby a územního rozvoje tento návrh zadání  ÚPN-SÚ  
Klatovy projednal podle § 20 odst.2 zákona 50/1976 Sb. s občany města, fyzickými a 
právnickými  osobami ve městě podnikajícími a vlastníky pozemků a staveb , kteří 
spadají do správního území Klatovy  

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 ani připomínky k uvedenému  návrhu zadání  

4)      schválilo návrh zadání změny č. 8 ÚPN-SÚ Klatovy v takto upravené podobě 
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5)      uložilo odboru výstavby  zařadit změny pod body  1-5 do veřejně prospěšných staveb. 
Dále uložilo odboru výstavby a územního rozvoje  zajistit zpracování návrhu změn 
společně s konceptem  dle §31 odst.2 stavebního zákona. 

Zodpovídá: p. V. Prousek  
  

X. 
Zastupitelstvo města  schválilo plán činnosti Kontrolního výboru   na období  září-prosinec 
2005 s úpravou bodu 3- plnit  úkoly dle zadání jednotlivých zasedání Zastupitelstva města 
Klatov, popř.  plnit jiné aktuální úkoly dle zadání ZM.  
  

XI.  
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 85 zákona č.128/2000 Sb. o obcích  
v platném znění  schválilo texty smluv, které jsou součástí  právního rámce výstavby 60 b.j. 
formou  sdružených prostředků (Smlouva o výstavbě nemovitosti do podílového 
spoluvlastnictví  s dohodou  o hospodaření  se společnou věcí; Smlouva o budoucí smlouvě o 
zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  nemovitosti a o prodeji stavební  parcely) 
v předloženém znění.  
  

XII.  
Zastupitelstvo města projednala návrh změny Zásad pro poskytování  dotací z rozpočtu města 
Klatov v oblasti  kultury a sportu v bodu 3 pro rok 2005 a rozhodlo o tom, aby pro rok 2005 
byla nevyplacená částka z grantů převedena na  mimořádné dotace /bez věkového omezení/.  
  

XIII.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informativní zprávu o investiční akci „Rekonstrukce a 
modernizace Úpravny vody Milence-Nýrsko“.  
  

XIV.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informativní  zprávu o žádosti Plzeňského kraje 
k převzetí zřizovatelské funkce k ZUŠ Klatovy městem Klatovy. Zastupitelstvo města  uložilo 
radě města jednat  s Plzeňským krajem  o rekonstrukci prostor 59/I pro tuto školu.  
Zodpovídá: p. K. Mráz  
  

XV. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
Termín: ihned                          
Zodpovídá: p. K. Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 



 22 

Usnesení 
 z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 1. listopadu 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z jednání ZM, konaného dne 
6.září 2005. V rámci kontroly plnění usnesení ZM z 6.9.2005 byla vznesena námitka k bodu 
VI. a  uložen úkol, aby na příští jednání ZM  byl předložen rozbor dvou účtovaných cen za 
správu bytových jednotek Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. Ostatní body plnění usnesení 
byly vzaty ZM na vědomí.  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
  

II.  
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 64 odst.1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů provedlo volbu a zvolilo  přísedící  Okresního soudu v Klatovech, kromě 
pí Ivany Mazancové a pí Vlasty Venclové – viz přiložený seznam přísedících Okresního 
soudu v Klatovech. Zastupitelstvo města uložilo vedení města pozvat obě výše jmenované  na 
příští jednání ZM  a provést opakovanou volbu.  
Termín:13.12.2005                                                     
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
  

III.  
Zastupitelstvo města ve smyslu  zák.č. 128/2000 Sb.  o obcích  v platném znění  
1. rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A /příloha str.5-6/  

•        výkupy nemovitostí - úkony č. 2,4,6,8                                                                      
•        prodej nemovitostí - úkon č. 1,9 
•        využití obecních pozemků - úkon č. 3 
•        bezúplatné převody nemovitostí do majetku obce – č.5,7 , č.10- bezúplatný převod 

pozemků stp.č. 389/1, stp.č. 389/2, stp.č.389/3, stp.č. 389/4, pp.č. 424, pp.č. 427 a 
pp.č. 3425/1 o celkové výměře 3.069 m2 v k.ú. Klatovy z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
do majetku   města s omezujícími a sankčními  podmínkami:  

•        nabyvatel prohlašuje, že o uvedené nemovitosti bude řádně pečovat a nebude je 
využívat   ke komerčním či  jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým 
účelům pronajímat. Dále nabyvatel prohlašuje, že  předmětné nemovitosti po dobu 
nejméně 10 let  nepřevede jinému subjektu . 

•        pro případ , že by nabyvatel  porušil  závazky uvedené v předchozím  odstavci, 
zavazuje se za každé takové porušení  odvést prostřednictvím převodce do státního 
rozpočtu  částku rovnající  se účetní hodnotě  převáděných nemovitostí dle článku 
I smlouvy , a to ke dni  bezúplatného převodu. Jedná se o prostranství ve Vrbově 
ulici u obecního domu čp. 241/IV.  

•        úkon č. 11- bezúplatný převod pozemků pp.č. 954/6, 954/86, 954/88, 954/108 a 
954/127 o celkové výměře 2.715 m2 v k.ú. Klatovy  z vlastnictví ČR-ÚZSVM  do 
majetku města  s omezujícími  a sankčními podmínkami:  

•        nabyvatel  prohlašuje, že o uvedené nemovitosti bude  řádně pečovat a nebude je 
využívat  ke komerčním či  jiným výdělečným  účelům  a ani je nebude k takovým 
účelům pronajímat. Dále nabyvatel prohlašuje, že předmětné nemovitosti po dobu 
nejméně 10 let nepřevede jinému subjektu 
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•        pro případ, že by nabyvatel porušil  závazky  uvedené  v předchozím  odstavci, 
zavazuje se za každé  takové porušení odvést  prostřednictvím převodce  do 
státního rozpočtu částku rovnající se účetní hodnotě  převáděných nemovitostí dle 
článku I smlouvy , a to ke dni bezúplatného převodu. Jedná se o prostranství  
kolem bytových domů v Mánesově ulici.  

•        úkon č.12- bezúplatný převod pozemku č. 974/2 o výměře 3.008 m2 v k.ú. 
Klatovy  z  

•        vlastnictví ČR-ÚZSVM do  majetku města s věcným břemenem umístění 
drenážního potrubí pro domy čp. 791-795/III v Klatovech, zřízené ve prospěch 
vlastníků jednotek v těchto domech s omezujícími a sankčními podmínkami:  

•        nabyvatel  prohlašuje, že o uvedenou nemovitost bude řádně pečovat a nebude ji 
využívat ke komerčním  či jiným výdělečným účelům  a ani je nebude k takovým 
účelům pronajímat. .Dále nabyvatel prohlašuje , že předmětné nemovitosti  po 
dobu nejméně 10 let  nepřevede jinému subjektu  

•        pro případ, že by nabyvatel  porušil závazky uvedené v předchozím odstavci, 
zavazuje se za každé takové  porušení odvést prostřednictvím převodce do státního 
rozpočtu částku rovnající se účetní hodnotě převáděných nemovitostí dle článku I 
smlouvy, a to ke dni bezúplatného převodu.  

•        Jedná se o pozemek v Mánesové ulici mezi bytovými domy čp. 791-795/III a 
řadovými garážemi.  

•        úkon č.13- bezúplatný převod pozemku č. 656/1 o výměře 496 m2 v k.ú. Tupadly  
z vlastnictví ČR-ÚZSVM do majetku obce s omezujícími a sankčními 
podmínkami:  

•        nabyvatel prohlašuje, že o uvedenou nemovitost bude řádně pečovat a nebude ji 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům , ani ji k takovým  účelům 
nebude pronajímat . Dále nabyvatel  prohlašuje, že předmětnou nemovitost 
nepřevede po dobu  nejméně 10 let jinému subjektu 

•        pro případě, že by nabyvatel  porušil závazky  uvedené v předchozím odstavci, 
zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím  převodce  do 
státního rozpočtu  částku rovnající se účetní hodnotě převáděných nemovitostí dle 
článku I smlouvy, a to ke dni  bezúplatného převodu. Jedná se o cestu 
v Tupadlech.  

  
2. schválilo  záměry majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 7-10/  

•        výkupy nemovitostí – úkony č. 3,4 
•        bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 1 
•        prodej nemovitostí – úkony č. 2,6,7 
•        směnu nemovitostí – úkon č. 5 

  
IV.  

Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 85 písm. a/  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu usn. vlády ČR č. 1010 ze dne 17. srpna 2005 

1. rozhodlo o bezúplatném převodu budovy Vídeňská čp. 66, Klatovy I na stavební 
parcele  č. 483, včetně optických kabelů na trase Vídeňská 66/I – Plzeňská 90/III a 
Vídeňská 66/I-Čapkova 217/V, které  tvoří jeden funkční celek s budovou, objektu bez 
čp.  na stavební parcele č. 485, stavební parcely č. 483 a stavební parcely č. 485, 
zapsaných na listu vlastnictví č.60000 v katastru nemovitostí  katastrální území 
Klatovy, obec Klatovy, vedeném Katastrálním  úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště  Klatovy z majetku ČR do majetku města Klatov  



 24 

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vybraných  nemovitostí  
z vlastnictví ČR do vlastnictví města Klatov za podmínek uvedených v příloze č. 2 
usn. vlády ČR  ze dne 10. prosince 2003 č. 1235 

3. schvaluje, jako součást smlouvy o bezúplatném převodu objektu čp. 66/I v Klatovech, 
zajištění užívacího práva ve prospěch ČR- Úřadu práce Klatovy , a to formou  věcného 
břemene v nezbytném rozsahu / část III bod 1c/  usn. vlády ČR  ze dne 17.8.2005 č. 
1010 

  
V. 

Zastupitelstvo města   
1. rozhodlo  

a. o projektu Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky, členěném  do dvou 
etap s realizací v létech  2006 a 2007 

b. o výběru  varianty  jednoúrovňového  řešení parkoviště U Bouchalky /bod 4.1./ 
a varianty obousměrného řešení  komunikace Pod  Nemocnicí /bod 5.2./ se 
zaslepením  a doplněním dopravního značení   

2. uložilo vedení města zajistit podání žádosti o dotaci z Programu regenerace 
panelových sídlišť, pro I.etapu v roce 2006, pro II.etapu v roce 2007. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města jednat s Klatovskou nemocnicí a.s. o zřízení 
parkoviště v jejím areálu.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

VI.  
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akcí do Programu regenerace MPZ  pro rok 
v předloženém pořadí : 

1. 3-4/I - stavební úpravy střechy objektu   
2. 9/I    - stavební úpravy střechy  
3. 148/I - stavební úpravy přízemní části fasády objektu a portálu vchodu  
4. 59/I  - stavební úpravy fasády – 4.etapa  
5. 142/I - stavební úpravy – výměna krovu, krytiny, oken , statické zajištění, oprava 

vnitřních a vnějších povrchů  
6. 56/I - stavební úpravy střechy objektu, oprava fasády  
7. 57/I - stavební úpravy střechy objektu, oprava fasády   
8. 170/I - stavební úpravy fasády a výměna oken na objektu  
9. 165/I – stavební úpravy fasády a opravy renesančního portálu  

  
VII.  

Zastupitelstvo města  souhlasí  
1. s bezúplatným převodem částí silnic č. II/186 a III/1861 v lokalitě u Činova do 

vlastnictví města po vybudování obchvatu města Klatov a obce Vrhaveč 
2. z bezúplatným převodem části  silnice I/27 v úseku mezi křižovatkou  u parku a silnicí 

III/19124 na Týnec, části silnice II/186 / v úseku  ulic Plánická, Jiráskova, 
Dobrovského/, části silnice II/191 / v úseku ulice K Letišti/, části silnice II/185/ 
v úseku ulic Koldinova a Pod Koníčky/ části silnice III/18515 / v úseku ulice 
Nádražní/ a části silnice III/19122 /v úseku  ulice Gorkého/  po vybudování 
kompletního obchvatu  města Klatov severojižním, jihozápadním a severozápadním 
směrem, a to přeložky silnice I/27 a I/22. 

Zodpovídá:p.K.Mráz  
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VIII.  
Zastupitelstvo města  

1. se usneslo vydat  v souladu s ustanovením §10 písm.a/, c/, d/  a §84 odst.2, písm.i/ 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o pohybu psů  a jiných 
zvířat  na veřejných prostranstvích  k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku  

2. se usneslo vydat podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech , ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i/ zák.č. 128/2000 
Sb. , o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.4/2005 o 
nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Klatov a 
spádových obcí /místně příslušných částí/  a o stanovení  systému shromažďování , 
sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování odpadů  

3. se usneslo  vydat  na základě § 84 odst.2 písm.i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
/obecní zřízení/  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhl. č. 3/2000, o hospodaření s byty ve vlastnictví  města a uložilo radě 
města  vypracovat směrnici  o hospodaření s byty ve vlastnictví města do 30.11.2005 a 
předložit ji 13.12.2005 ke schválení ZM.  

Termín:dle textu 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

IX.  
Zastupitelstvo města schválilo na  základě  ust. § 178 odst.2 písm.b/ zákona č. 561/2004, o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákona/ a § 84 
odst.2 písm.i/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích / obecní zřízení/ , ve znění pozdějších 
předpisů  obecně závaznou vyhlášku č.6/2005, kterou se stanoví  školské obvody  základních 
škol  zřízených městem Klatovy  pro umístění dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 
2006/2007.  
  

X. 
Zastupitelstvo města  schválilo  

1. dodatky č.3 ke zřizovacím  listinám  pro  
•        ZŠ Klatovy, Plánická ul. 
•        Masarykovu ZŠ Klatovy, tř.Nár.mučedníků 185 
•        ZŠ Klatovy ,Čapkova  ul. 126 
•        ZŠ Klatovy , Tolstého ul. 765  a 
dodatek č.1 pro       
•        MŠ Klatovy, Studentská 601 

  
2. úplná  znění  zřizovacích listin pro  

•        ZŠ Klatovy, Plánická ul.  
•        Masarykovu ZŠ Klatovy , tř. Nár.mučedníků 185 
•        ZŠ Klatovy, Čapkova ul.126 
•        ZŠ Klatovy, Tolstého 765 a 
•        MŠ Klatovy, Studentská 601 
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XI.  
Zastupitelstvo města schválilo  rozpočtová opatření  č. 7/2005 obsahující  

a)     zvýšení  rozpočtu  na úhradu podílu na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 
v roce 2005 

b)     zvýšení rozpočtu kapitoly HO na úhradu projektové dokumentace pro výstavbu MK 
ke hřbitovu ve Štěpánovicích  

  
XII.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí  předložený materiál k rozpočtu města na rok 2006 s tím, že 
definitivní  návrh rozpočtu bude projednán v prosinci 2005.  
  

  
XIII.  

Zastupitelstvo města schválilo  návrhy  zásad   v oblastech rozvojových ploch ve městě  a 
dopravy s cílem  postupného vytěsnění nákladní dopravy mimo Klatovy. Zastupitelstvo města 
schválilo ,  aby výstavba bytů a podpora této výstavby byla hrazena z rozpočtu města, 
schválilo další principy  koncepce rozvoje  bydlení uvedené v předložené zprávě doplněné o 
připomínky z diskuze. ZM uložilo radě města, aby zajistila zapracování odpovídajících 
principů do  znění Směrnice pro přidělování bytů a předložení ZM ke schválení.  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
  

XIV.  
Zastupitelstvo města schválilo  v souladu s ust. § 10 a §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , 
ve znění pozdějších předpisů , obecně závaznou vyhlášku č.7/2005 o vytvoření a použití 
účelových prostředků  Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov .  
  

XV. 
Zastupitelstvo města  neschválilo ,aby domy 87-88/V byly vyňaty ze Zásad prodeje bytového 
fondu z majetku města  jako byty neprodejné.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XVI.  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  zprávu o postupu prací na realizaci projektu Klatovy – 
čisté město  a uložilo místostarostovi města  ve spolupráci s předsedou Finančního výboru 
připravit návrh na zajištění  potřebných finančních prostředků  mimo rozpočet města. 
Zodpovídá: p.Ing.J.Vrána, p.Ing.J.Nejdl  
  

XVII.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů proti umístění skateboardového hřiště 
v lokalitě Za Čedíkem  a uložilo radě města, aby zajistila opatření k řešení daného stavu a  
průběžně informovala ZM.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XVIII.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 

1. informaci o dluhu HC , SHC Klatovy .  
2. žádost PAMK Klatovy o příspěvek na 41. ročník Rallye Šumava Mogul Klatovy 

v roce 2006 a rozhodlo řešit  dotaci jako součást rozpočtu města pro rok 2006 
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XIX.  
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami členů ZM v diskuzi.  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 13. prosince 2005 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
1.listopadu 2005.  
  

II.  
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  provedlo volbu a zvolilo pí Ivanu Mazancovou a pí Jaroslavu 
Kociánovou za přísedící Okresního soudu  v Klatovech.   
  

III.  
Zastupitelstvo města ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
1. rozhodlo  o majetkoprávních úkonech uvedených v části A /příloha str. 4/  
    - výkupy nemovitostí - úkony č. 3 - výkup pozemku č. 3186 dle PK o výměře 294 m2 v 
k.ú. Klatovy od ČR-MO za cenu dle aktuálního znaleckého posudku + nákladů na znalečné 
                                        - úkon č. 4 
     - prodej nemovitostí - úkon č. 2, 5, 6 
     - směnu pozemků - úkon č. 9 
     - bezúplatné převody  nemovitostí do majetku obce - úkony č. 1 - bezúplatný převod 
pozemků  od Statku Křimice do majetku města Klatov:  

•        k. ú. Klatovy - pp. č. 4005/2, 3495/3, 3666/2 
•        k. ú. Luby - pp. č. 37/13, 37/16, 360 
•        k.ú. Sobětice  - pp. č. 77/19, 217/10, 217/55 
•        k.ú. Křištín - pp. č. 412/1, 424, 428 
•        k.ú. Střeziměř - pp. č. 625/3, 596, 601, 589, 591, 592/1, 594, 598, 599, 671, 

633, 661/1 
•        k. ú. Habartice - pp. č. 11/16, 185/12, 207/7, 791/2, 792/6, 806/2, 814 
•        k. ú. Kvaslice - pp. č. 28/3 
•        k.ú. Kydliny - pp. č. 100/1, 405 

        úkony č. 7,8 
  
2. vzalo na vědomí  informaci o prodeji bytů z vlastnictví  města obálkovou metodou - úkon č. 
10, část A /příloha str. 4/  
  
3. schválilo záměry majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 5-7/  

• výkupy nemovitostí - úkon č. 4 
• prodej nemovitostí - úkon č. 3a 
• prodej bytů v obecních domech dle Zásad - úkon č. 5 

  
4. rozhodlo o zamítnutí záměrů  majetkoprávních úkonů , uvedených v části B /příloha str. 5-
7/  

• směnu nemovitostí - úkon č. 1 
• zvýšení kupní ceny za pozemek - úkon č. 2 
• prodej nemovitostí - úkon č. 3b 

  
IV.  
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Zastupitelstvo města rozhodlo a schvaluje žádost o nabytí nepotřebného vojenského majetku 
do vlastnictví  města Klatovy, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy, IČO 00255661,  tel. spojení  
376 347 111, bankovní spojení  Česká spořitelna a.s. Klatovy , č. ú. 19-0821048319/0800 
darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. K tomu ukládá  starostovi města podat 
žádost Ministerstvu  obrany o převod, poskytnout  Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě 
převodu  a v případě schválení převodu  vládou ČR předložit zastupitelstvu města úplný text  
návrhu darovací smlouvy ke schválení.  
Předmětem  převodu budou následující  nemovitosti , včetně součástí a příslušenství:  
Pozemky:         st.  poz. č. 4043 a 4044, zastavěné plochy a nádvoří  
Stavby:            dům Za Beránkem čp. 762/II 
                        dům  Za Beránkem čp. 763/II 
to vše v k. ú. Klatovy , zapsáno na listu vlastnictví  číslo 6421 pro k.ú. Klatovy , město 
Klatovy, kraj Plzeňský, u Katastrálního úřadu v Klatovech.  
Výčet převáděných  nemovitostí, jejich součástí  a příslušenství  bude upřesněn v dohodě 
s Ministerstvem obrany  při přípravě převodu a uveden v návrhu darovací smlouvy.  
Předmětem převodu budou dále následující věci movité: dle nabídky SVBF. 
Po projednání  z celkového počtu  zastupitelstva 27 členů:  
pro: 21 
proti: 0  
zdrželo se hlasování:  0 
nepřítomno: 6 členů ZM 
  

V. 
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění rozhodlo 

1. o zařazení  následujících návrhů změn  do změny ÚP č. 9 obce Klatovy:  
a)      k. ú. Klatovy – lokalita mezi obcí Kal a komunikací I/22 Klatovy – Domažlice – 

poz. č. 1172/2 dle PK – výměra 59.221 m2 dosavadní využití – zemědělská  
výroba nové využití – území se smíšenou funkcí a veřejná zeleň  

  
b)      k. ú.  Tajanov – lokalita  od stávající  zástavby  v obci k lesu „Husín“ – část pp. č. 

145/23, 146/3 a 374/19- výměra 1.000 až 2.000 m2 dosavadní využití – 
zemědělská výroba 

 
c)      nové využití – území pro bydlení  

  
d)      Klatovy, Domažlické předměstí  - pp. č.  965/10 a 965/9 dosavadní  využití – 

výrobní zóna nové využití – území pro bydlení  
  

e)      Klatovy, Pražské předměstí , pp. č. 2211 a 2212 dosavadní využití – smíšená zóna 
nové využití – smíšená zóna – návrh  

  
f)         Klatovy, Plánické předměstí – stávající zahrádkářská kolonie – pp. č.   2790/44, 

2790/5, 2790/4, 2790/3, 2790/45, 2790/46, 2790/47, 2790/48, 2790/49, 2790/2, 
2790/50,  

g)      2790/51, 2790/52, 2790/53, 2790/54, 2790/38 z dosavadního využití – plochy pro 
sport a rekreaci na požadované využití – území pro bydlení  

  
2. o zařazení urbanistických studií jako územně plánovacích  podkladů částí obce 

Klatovy k. ú. Točník, k. ú. Tupadly, k. ú. Otín, k. ú. Drslavice, k. ú. Věckovice, k. ú. 
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Klatovy – severovýchodní předměstí , k. ú. Klatovy – Luby – jižní předměstí , k. ú. 
Klatovy – Čertovka, do změny ÚP č. 9 obce Klatovy  

  
3. o zpracování urbanistických studií  zbývajících částí obce Klatovy, dosud 

nezahrnutých  v platném ÚP v roce 2006. Jedná se o integrované obce Křištín, 
Střeziměř , Habartice, Kvaslice,  Kydliny, Kosmáčov  a městské části Činov, Pihovice  

  
VI.  

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o sdružení prostředků na zajištění „Studie Šumavské 
cyklotrasy č. 38 a její propojení s cyklostezkou Regental“ a navýšení finančních prostředků na 
akci cyklotrasy Phare o 101.780,-Kč  z rozpočtové rezervy města.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2005, mimo bod 6 předložené 
zprávy.  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje  

1. rozpočet města na rok 2006 v příjmové i výdajové části  ve výši 472,906 tis.Kč  
2. jmenovité akce z rozpočtu města ve výši 172,646 tis.Kč , z bytového a nebytového 

fondu celkem ve výši 6,500 tis.Kč 
3. finanční plán hospodářské činnosti města  
4. limit na platy zaměstnanců MěÚ ve výši 41,031 tis.Kč.  
5a. limitní výši  Fondu dotací pro rok 2006 v částce 6,7 mil.Kč  s tím, že podle bodu 1 
Zásad se vyčleňuje 1.500 tis.Kč na pravidelnou činnost mládeže, 300 tis.Kč na granty a 
4.900 tis.Kč na ostatní dotace 
5b. z částky ostatních dotací  tyto  mimořádné dotace: 

•        SDS Klatovy – dotace  na provoz divadla  ve výši 350.000,- Kč 
•        TJ Klatovy- oddíl kopané                                 ve výši 500.000,-Kč 
•        HC a SHC Klatovy /s podmínkou zápočtu dluhu ve výši 2.100.000,-Kč 
•        PAMK Klatovy                                                  ve výši 600.000,-Kč 
•        TJ Klatovy – rekonstrukce povrchu stadionu    ve výši 400.000,-Kč 

  
IX.  

Zastupitelstvo  města  schvaluje  cenu vodného ve výši 21,75 Kč/m3, včetně DPH a cenu 
stočného ve výši 19,18 Kč/m3, včetně DPH.  
  

X. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. i/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje  dodatek ke Smlouvě o sdružení  uzavřené dne  10.12.2003 mezi městem Klatovy  a 
Stavebním a nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy , v předloženém znění .  
  

XI.  
Zastupitelstvo  města  rozhodlo o zvýšení  jízdného MHD  v Klatovech od 1.1.2006 na 8,-Kč 
/celé jízdné/  a 4,-Kč /poloviční jízdné/.  
  

XII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje 

1. předložený návrh témat grantů na rok 2006 
2. Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov  
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XIII.  
Zastupitelstvo  města revokuje  část usnesení ZM č. 24/VIII, odst. 3  a to tak, že ukládá radě 
města předložit  směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města zastupitelstvu města ke 
schválení. 
Termín: dle textu                                                                   
Zodpovídá: p. K. Mráz 
  

XIV.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí  opravu písemných chyb  ve znění vyhlášky města 
Klatov č. 4/2005, o nakládání  s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města 
Klatov  a spádových  obcí / místně příslušných částí a o stanovení  systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  odpadů.  
  

XV. 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 8/2005, o zabezpečení  veřejného pořádku a 
užívání veřejných prostranství, v předloženém znění.  
  

XVI.  
Zastupitelstvo města bere na  vědomí  zápis Kontrolního výboru a  ukládá vedení města  

1. zvýšit informovanost občanů o možnosti využití  finančních prostředků  z Fondu 
rozvoje bydlení  

2. řešit další úpravu nové vyhlášky č. 7/2005 /Fond rozvoje bydlení/ v případě, kdy 
budou zůstávat opakovaně  ve fondu vyšší částky. 

Zodpovídá: p. K.Mráz  
  

XVII.  
Zprávy vedení  města  

1. Zastupitelstvo  města rozhodlo o umístění pamětní desky k výročí 21.srpna 1968 na 
budově radnice  města Klatov. Zastupitelstvo města ukládá radě města  zabezpečit  
zhotovení a instalaci pamětní desky  a informovat  ZM o průběhu příprav.  
Zodpovídá:p. K. Mráz  

  
2. Zastupitelstvo města rozhodlo  podat  žádost o povolení  k pokácení vzrostlé břízy na 

pozemku před čp. 199/III, Nádražní ulice.  
  

3. Zastupitelstvo města se seznámilo s dopisem p.Ing.Šota týkajícího se  bezpečnosti 
chodců na  komunikaci I/22- Domažlická  a ztotožňuje se se stanoviskem rady města 
uložit veliteli MP , aby předložil  návrh na instalaci  technických zařízení na měření 
rychlosti.  

  
4. Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí dotaz p. Mgr. Černého týkající se možné 

rekonstrukce komunikace K Vodojemu . Vzhledem  k rozsahu akcí připravovaných 
pro léta 2006-2007  ZM doporučuje  vrátit se k této akci  v březnu 2006 po finančním 
vypořádání r.2005 

  
5. Zastupitelstvo města bere na vědomí informativní  zprávu  o rozhodnutích Účelového  
 
6. sdružení obcí na skupinovém vodovodu  Nýrsko – Klatovy  ze dne 10.11.2005. 
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XVIII.  
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
 


