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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 10.2.2009 
 

I. 

 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 
12. 2008.  
 

II. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony a  
 
1) k úkonům, uvedeným v části A zprávy  
a) rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 6 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 3, 4, 5, 8 

•  výkup nemovitostí - úkony č. 1, 6, 7, 14b 

• prodej bytů v obecním domě dle Zásad prodeje – úkon č. 9 

• směna nemovitostí – úkon č. 2 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 10, 11, 12, 13, 14a 
o K úkonu č. 10: Bezúplatný převod pozemku pp. č. 879/2 o výměře 71 800 m2 v k. ú. 

Klatovy ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do majetku města.  
o K úkonu č. 11: Bezúplatný převod pp. č. 47/2 o výměře   5 455 m2 v k. ú. Sobětice ve 

vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do majetku města.  
 
b) schválilo návrh Pozemkového úřadu v Klatovech, spočívající v ustanovení města Klatovy 
opatrovníkem účastníků řízení vedených v k. ú. Klatovy na LV 2357 a LV 1351 a k. ú. Kal u Klatov na LV 
36 v Jednoduchých pozemkových úpravách a zmocněným zástupcem města jmenuje starostu Mgr. 
Rudolfa Salvetra.  
 
2) k úkonům uvedeným v části B zprávy  
a) rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 7 – 12 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 12 

• výkup nemovitostí – úkony č. 2, 5, 13 

• směna nemovitostí – úkon č. 11 

• bezúplatný převod pozemků a staveb do majetku města – úkon č. 10 

• prodej bytů v obecních domech dle Zásad – úkon č. 7 

• vzdání se vlastnického práva k pozemku – úkon č. 9 
 
b) rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B (strany č. 7 – 12 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 4, 6 

• směna nemovitostí – úkon č. 8 
 

III. 

Zastupitelstvo města  
1) rozhodlo o realizaci investiční akce Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky –  II. etapa s 
celkovými předpokládanými náklady ve výši 13.700 tis. Kč včetně DPH, z toho max. podílem státní 
dotace ve výši  4.000.000 Kč včetně DPH a vlastními prostředky města v předpokládané výši 9.700 tis. 
Kč včetně DPH do rozpočtu města v letech 2009 –  2010 s následujícím financováním:  

• v roce 2009 podíl dotace 4.000.000 Kč, podíl města cca 500 tis. Kč  

• v roce 2010 podíl města cca 9.200.000 Kč. 
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2) ukládá starostovi města a odboru rozvoje města ve stanoveném termínu podat žádosti o dotaci  a 
po obdržení Rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí/neposkytnutí dotace podat ZM písemnou zprávu.  
 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr, pí. Ing. D. Pleskotová  
 

IV. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009.  
 

V. 

Zastupitelstvo města  
1) schvaluje zařazení akce „MK Za Čedíkem – III. etapa“ do rozpočtu města na rok 2009 ve výši 

podílu města do 19,7 mil. Kč včetně DPH. 
2) schvaluje Plánovací smlouvu v předloženém znění.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města  
1) schvaluje zařazení akce Klatovy – MK navazující na Gorkého ulici – pravá část do rozpočtu 

města na rok 2009 ve výši podílu města do 60.000 Kč včetně DPH.  
2) schvaluje Plánovací smlouvu v předloženém znění.  
3) ukládá hospodářskému odboru prověřit dokončení této cesty směrem k Lomečkům včetně 

odvodnění.  
Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 

VII. 

Zastupitelstvo města  
1) v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

určuje Osadní výbor v Tajanově v následujícím složení: Miloslav Schejbal, Miroslav Karnet, 
Jindřich Krammer, Petr Pořický, Jaroslav Řeřicha, Martin Úbl 

2) zvolilo pana Miloslava Schejbala, ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů... předsedou Osadního výboru v Tajanově.  
 

VIII. 

Zastupitelstvo města ve smyslu § 29 a § 68 zák. č. 133/1985 zřizuje dnem 10. 2. 2009 jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Otín.  
 

IX. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2009 v následující výši:  
 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 870,- Kč, zastávající funkci člena výboru 2010,- Kč, předseda 
výboru nebo komise 2350,- Kč, člen rady města 2550,- Kč. Zastupitelstvu města schvaluje  u 
neuvolněných členů ZM, členů a ostatních předsedů komisí rady navýšení měsíční částky o 200,- Kč s 
tím, že pokud je předseda komise zároveň členem RM bude měsíční odměna povýšena o 400,- Kč. 
Tato odměna bude vyplácena v závislosti na činnosti komise.  Zastupitelstvo města stanovuje  měsíční 
odměnu p. Mgr. Vlastimilu Zwiefelhoferovi ve výši 1270,- Kč.  
 

X. 

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout poplatky z prodlení plynoucí z dlužného nájemného k bytu 
č. 18, Plzeňská 643/II paní ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... ve výši 
57.004,- Kč a k bytu č. 12, Plzeňská 639/II ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů... ve výši 71.311,20 Kč.  
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XI. 

Zprávy vedení města  
Zastupitelstvo města bylo informováno: 

• akci Klatovy – čisté město – financování  

• o jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ohledně výstavby monobloku Klatovské nemocnice 
a.s. 

 
XII. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  
Termín: ihned                                                                           
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města  
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 24.3.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZM, konaného dne 10. 
února 2009.  
 

II. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony a  
 
1) k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města rozhodlo o majetkoprávních úkonech 
(str. 4 - 5 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 1, 3, 9 

•  výkup nemovitostí - úkon č. 2, 4, 10, 12 

• prodej bytů v obecním domě dle Zásad prodeje – úkon č. 5 

• směna nemovitostí – úkony č. 8 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 7, 11 
o k úkonu č. 11: Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3505/9, č. 3505/10 a č. 

3505/11 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 223 m2 od ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR a 
pozemkové parcely č. 3508/2, č. 3508/3, č. 3508/4 a č. 3508/5 v k.ú. Klatovy o 
celkové výměře 511 m2 a 1190/2 v k. ú. Kal u Klatov o výměře 45  m2  od Plzeňského 
kraje.  

• vzdání se vlastnického práva k nemovitosti – úkon č. 6 
o k úkonu č. 6: Vzdání se vlastnického práva města k pozemku – stp. č. 2432 v k.ú. 

Klatovy o výměře 235 m2 ve prospěch ČR-ÚZSVM, bezúplatně.  
 
2) k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města rozhodlo  
a) o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 6 - 9 zprávy)  

• prodej nemovitosti – úkon č. 7 

• výkup nemovitostí – úkony č. 3, 4, 5, 6 

• směna nemovitostí – úkon č. 2  
 
b/ o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B (str. č. 6 – 9 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 1 
 

III. 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
1) rozdělení dotace v celkové výši 400 tis. Kč z programu regenerace MPZ Ministerstva kultury 

ČR pro rok 2009 takto:  
a. 300 tis. Kč na akci Oprava fasády – soklu objektu ZŠ Plánická  
b. 100 tis. Kč na akci Oprava fasády objektu fary, II. etapa – Jirsíkova čp. 9, Klatovy I  

2) o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické církvi z rozpočtu města ve výši 286 tis. Kč, 
což činí 20% z celkové předpokládané ceny díla 1.430 tis. Kč na realizaci akce Oprava fasády 
objektu fary, II. etapa – Jirsíkova čp. 9, Klatovy I  

3) o změně rozpočtu pro rok 2009 na finanční zajištění prostředků na poskytnutí příspěvků pro 
církev ve výši cca 286 tis. Kč.  
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IV. 

Zastupitelstvo města  
1) vzalo na vědomí informaci o stavu připravenosti projektu „Rekonstrukce SCZT Klatovy – jižní 

větev, 2. etapa“. 
2) rozhodlo o zařazení akce „Rekonstrukce SCZT Klatovy - jižní větev, 2. etapa“ do rozpočtu 

města pro roky 2009 – 2011 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 36 400 000,- Kč 
včetně DPH, s podílem dotace z veřejných rozpočtů (OPŽP + SFŽP) ve  výši 19 926 000,- Kč 
včetně DPH a vlastními prostředky ve výši 16 384 000,- Kč včetně DPH. Vlastní prostředky 
města budou zajištěny z fondu tepelného hospodářství v letech 2009 – 2011. 

 
V. 

a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko Finančního výboru k výsledkům 
hospodaření a závěrečnému účtu města za r. 2008 a také jeho doporučení na r. 2009. 

b) Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2008 souhlasilo s celoročním 
hospodařením města a řízených příspěvkových organizací, a to bez výhrad.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009.  
 

VII. 

Zastupitelstvo města souhlasilo s vypsáním architektonické soutěže o návrh stavby Parkovacího 
domu u Kulturního domu v Klatovech a pověřuje starostu města provést příslušné kroky.  
 
Dále rozhodlo o  

a) snížení počtu členů poroty – bod 10.1 o Ing. arch. Hanzlíka  
b) úpravě cen spojených s účastí soutěže  – bod 11. 1 na částky: 50.000,- - 1. cena,  20.000,- - 2. 

cena, 10.000,- - 3. cena  
c) dalších drobných úpravách v termínech dle diskuze.  

Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 

VIII. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávy vedení města.  
 

IX. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
 
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města                                                                   
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 19.5.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení s 19. zasedání ZM, konaného dne 24. 
března 2009.  
 

II. 

 Zastupitelstvo města zvolilo ve smyslu §84 odst. 2 písm. l/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění  Ing. Jozefa Žerebáka za člena Kontrolního výboru ZM. 
 

III. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a přijalo k nim následující závěry:  
 
1) k úkonům uvedeným v části A zprávy 
a) zastupitelstvo města rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 5 zprávy): 

• prodej nemovitostí – úkon č. 6 

• výkup nemovitostí – úkon č. 2, 3, 4, 5 

• prodej bytů v obecním dome dle Zásad prodeje – úkon č. 7 

• směna nemovitostí - úkon č. 1 
 
b)   vzalo na vědomí  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkon č. 8 (str. 5 zprávy)  
 
2) k úkonům uvedeným v části B zprávy 
a)  zastupitelstvo města rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 6 – 11 
zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 10, 11, 12 

• výkup nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 4 

• směna nemovitostí – úkon č. 9 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 7 
 
b)   zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony uvedených  v části B 
(strany č. 6 – 11 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 6, 8 
 
c) zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci protipovodňových opatření v k. ú. Luby - západ   v rámci 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Klatovy – Luby – úkon č. 13 (str. č. 11 zprávy). Odbor rozvoje 
města předloží Pozemkovému úřadu dostupné podklady k plánovanému propojení silnic Luby – 
Janovice.  
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

IV. 

Zastupitelstvo města nerevokovalo své usnesení z 10. února 2009 týkající se prodeje části pozemku č. 
3792/1 v k. ú. Klatovy. 
 

V. 

 Zastupitelstvo města  
1) schválilo realizaci akcí a zajištění vlastních finančních prostředků k následujícím projektům, 
určeným ke spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad: 
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a) Výstavba místní komunikace Za Čedíkem – III. etapa, Klatovy 
Oblast podpory 1.5. – rozvoj místních komunikací.  
Celkové předpokládané náklady – 20 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 3 mil. Kč.  
 
b) Rekonstrukce modernizace místní komunikace Za Kasárny, Klatovy. 
Oblast podpory 1.5. – rozvoj místních komunikací.  
Celkové předpokládané náklady – 20 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 3 mil. Kč.  
 
c) Stavební obnova, revitalizace a dostavba centrální části města – Tylova nábřeží. 
Oblast podpory 2.2. – rozvojové projekty spádových center. 
Celkové předpokládané náklady – 30 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 4,5 mil. Kč.  
 
d) Stavební obnova veřejného prostranství v MPZ – Divadelní ulice.  
Oblast podpory 2.2. – rozvojové projekty spádových center.  
Celkové předpokládané náklady – 8 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 1,2 mil. Kč.  
 
e) Výstavba objektu pro SDH Štěpánovice včetně společenského zařízení  
Oblast podpory 2.2. – rozvojové projekty spádových center.  
Celkové předpokládané náklady 9 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 1,350 tis.Kč.  
 
f) Zatraktivnění letního kina v Klatovech.  
Oblast podpory 2.2. rozvojové projekty spádových center nebo 3.1. rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch.  
Celkové předpokládané náklady – 17 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 2,550 tis. Kč.  
 
g) Výstavba venkovního sportoviště pro ZŠ Čapkova.  
Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství.  
Celkové předpokládané náklady 15 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 2,250 tis. Kč.  
 
h) Rekonstrukce ZŠ Tolstého, Klatovy, I. etapa. 
Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství.  
Celkové předpokládané náklady 60 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 9 mil. Kč.  
 
i) Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy.  
Oblast podpory 3.1. – rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.  
Celkové předpokládané náklady – 2,5 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 0,375 mil. Kč.  
 
j) ZŠ Tolstého – modernizace a vybavení školy a zajištění výuky v letních měsících  
Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství.  
Celkové předpokládané náklady – 2 mil. Kč.  
Celkový podíl města – 300 tis. Kč.  
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2) Zastupitelstvo města prohlašuje, že finanční prostředky k zajištění podílu města k vyjmenovaným 
projektům jsou zajištěny v rozpočtu města Klatovy v letech 2009 – 2011.  
 

VI. 

 Zastupitelstvo města schválilo pro bytový dům 242/IV, Tyršova ulice výjimku z článku A „Zásad 
prodeje bytového fondu z majetku města Klatov“ a ukládá Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. 
realizovat prodej domu dle těchto Zásad.  
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 

VII. 

Zastupitelstvo města  
1) schválilo zařazení akce „I/22, I/27 okružní křižovatka Klatovy“ do rozpočtu investičních akcí roku 
2010 do výše 8 mil. Kč včetně DPH v případě, že tato akce bude připravena k realizaci ze strany ŘSD.  
2) schválilo 

• závazné prohlášení města Klatovy o převzetí dokončených objektů do svého majetku a 
správy,  

• smlouvu o právu provedení stavby na pozemcích města Klatovy,  

• smlouvu o právu provedení stavby na pozemcích ŘSD ČR,  

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ZČP Net z důvodu přeložky 
plynovodu,  

• smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka z důvodu napojení 
kabelu veřejného osvětlení.  

  
VIII. 

Zastupitelstvo města  
1) vzalo na vědomí výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2009 
2) uložilo ředitelům příspěvkových organizací prověřovat možnosti úspor a zadávat s rozvahou 

jmenovité opravy a jen v případech, kdy je to nezbytné.  
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací  
 

3) schválilo snížení příspěvků na provoz příspěvkových organizací a městskému úřadu v r. 2009 
o 2%.  

4) uložilo Finančnímu výboru připravit rozpočtový výhled na rok 2010.  
Zodpovídá: p. Ing. J. Kalivoda  
 

IX. 

Zastupitelstvo města schválilo:  
1) rozpočtové opatření č. 3/2009 
2) upravený plán hospodářské činnosti – vyjma fasády + výměny oken čp. 242/IV- 850 tis. Kč 
3) rozpočet akcí financovaných z vodohospodářského fondu  
4) definitivní odpis pohledávky ve výši 1 532 542,80 Kč 

 
X. 

Zastupitelstvo města  
1) projednalo návrh zadání změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy, zpracovaného na základě požadavků 

ZM, konaného 4. 11. 2008, která reaguje na konkrétní zájmy města Klatov a očanů na využití 
pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby, oprava ÚP a úprava textové části 
obsahující 10 změn,  

2) vzalo na vědomí, že odbor výstavby a územního plánování tento návrh zadání ÚPN – SÚ 
Klatovy vystavil k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podle § 47 odst. 2 zákona  č. 
183/2006 Sb., v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky, 
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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 k uvedenému návrhu zadání. Ze strany dotčených orgánů byla uplatněna 
1 námitka – nesouhlas KÚPK ŽP odboru ZPF s lokalitou 14.2 v k. ú. Kal u Klatov = zadání 
upraveno, lokalita vyloučena. 

4) schválilo návrh zadání změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy v takto upravené podobě. Ukládá 
odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny. Vzhledem k 
rozsahu změny nebude zpracován koncept ani variantní řešení, bude zpracován přímo návrh 
řešení.  

Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 
 

XI. 

Zastupitelstvo města neschválilo novelu obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí v předloženém znění.  
 

XII. 

Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listiny příspěvkových organizací města Klatov:  

• Městského ústavu sociálních služeb Klatovy,  

• Městského kulturního střediska Klatovy,  

• Technických služeb města Klatov,  

• Městské knihovny Klatovy,  

• Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126,  

• Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185,  

• Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194,  

• Základní školy Klatovy, Tolstého 765,  

• Mateřské školy Klatovy, Studentská 601.  
 

XIII. 

Zastupitelstvo města schválilo partnerskou smlouvu mezi městem Klatovy a sdružením Klatovské 
katakomby o. s.  
 

XIV. 

 Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválilo znění Smlouvy o partnerství s městem Polevskoj v Ruské federaci.  
 

XV. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v diskuzi.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                             
starosta města                                                                 
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta  
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 30.6.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města doplnilo a schválilo program ZM o projednání rozpočtového výhledu na roky 
2010 – 2014.  
 

II. 

Zastupitelstvo města Klatov vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM, konaného 
dne 19. 5. 2009 včetně informace o Koordinační dohodě uzavřené  mezi městem Klatovy Policií ČR.  
 

III. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů zvolilo Ing. Jozefa Žerebáka předsedou Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Klatov.  
 

IV. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve 
znění pozdějších předpisů, pověřuje Ing. Františka Kacerovského ...odstraněno v souladu se zákonem 

o ochraně osobních údajů... velitelem Městské policie v Klatovech s platností od  1. 7. 2009.  
 

V. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o rozpočtovém výhledu na roky 2010 – 2014 a 
ukládá Finančnímu výboru a místostarostovi situaci sledovat a vyhodnocovat – v září 2009 předložit 
upřesněné závěry, které umožní zodpovědnou přípravu rozpočtu města na rok 2010.  
Zodpovídá: p. Ing. J. Kalivoda, p. Ing. J. Vrána  
 

VI. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů  návrhy na majetkoprávní úkony a k úkonům uvedeným v části A zastupitelstvo města  
 
1) rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 - 7 zprávy )  

• prodej nemovitostí – úkon č. 8, 9, 10, 12.2., 16 – zvýšení výměry z 65 m2 na 95 m2 

• výkup nemovitostí – úkon č. 1, 2, 3, 4, 12.1., 12.4., 15 

• směna nemovitostí – úkon č. 7 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 6, 11a, 12.3.b 
o k úkonu č. 5 – bezúplatný převod pp. č. 3409/20 a 3409/21v k. ú. Klatovy o celkové 

výměře 48 m2 do majetku města od ČR-ÚZSVM 
o k úkonu č. 11a – bezúplatný převod pozemků (zastavěných chodníky) ve vlastnictví 

ČR-ŘSD Plzeň do majetku města Klatov v k.ú. Klatovy – pp. č. 3422/36 - 542 m2, č. 
3422/37 – 28 m2, č. 3422/38 – 22 m2, 3422/39 – 37 m2, č. 3422/40 – 477 m2, č. 
3422/41 – 9 m2, č. 3422/42 – 11 m2, č. 3422/43 – 62 m2 

o k úkonu č. 12.3.b. – bezúplatný převod pozemků ŘSD Plzeň do majetku města – pp. č. 
3406/21 – 79 m2, 3406/17 – 103 m2 

• bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkony č. 11b, 12.3.a 
o k úkonu č. 11b – bezúplatný převod obecního pozemku pp. č. 3409/33 – 8 m2 v k. ú. 

Klatovy do majetku ČR-ŘSD Plzeň. Pozemek je součástí komunikace v Tyršově ulici.  
o k úkonu 12.3.a. – bezúplatný převod pozemků města do majetku ŘSD Plzeň - pp. č. 

4000/8 – 115 m2, č. 4000/9 – 90 m2, č. 4000/10 – 105 m2, č. 3450/4 – 78 m2, č. 
3450/3 – 6 m2, č. 3996/11 – 17 m2 

• prodej bytů v obecním domě dle Zásad prodeje – úkon č. 14 
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2) vzalo na vědomí  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkon č. 13 (str. 6 zprávy)  
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
1) rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 8 – 18 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 9, 12, 13, 18, 20, 21 

• výkup nemovitostí – úkony č. 2, 4.1., 10, 14, 15, 19.1., 

• směna nemovitostí - úkon č. 16 

• bezplatný převod pozemků a staveb do majetku města – úkony č. 3, 6, 7, 8.1., 17 

• bezúplatný převod pozemků z majetku města – úkon č. 8.2. 
o k úkonu č. 9 – vyvěsit až po vyrozumění majitelů sousedních nemovitostí  
o k úkonu č. 12 – neschválilo revokaci, platí usnesení ZM z 24. 3. 2009 
o k úkonu č. 18 – stažen z programu jednání  
o k úkonu č. 17 – odbor rozvoje města jednat o zvětšení plochy pozemku  

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
2) rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B (strany č. 8 – 18 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 11 
 

VII. 

Zastupitelstvo města  
1) vzalo na vědomí informaci o stavu připravenosti projektu „Opravy vybraných veřejných 

budov za účelem efektivnějšího využívání energie“  
2) rozhodlo o zařazení akce „Opravy vybraných veřejných budov za účelem efektivnějšího 

využívání energie“ (viz materiál k projednávanému bodu č. 5)  do rozpočtu města pro roky 
2009 – 2012 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 121 523 000 Kč včetně DPH, 
předpokládaným podílem dotace z veřejných rozpočtů (OPŽP + SFŽP) ve výši cca 61 722 000 
Kč včetně DPH a předpokládaným podílem vlastních prostředků ve výši cca 59 841 000 Kč 
včetně DPH.  

 
VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo  
1) rozpočtové opatření č. 4/2009 
2) poskytnutí příspěvku Klatovskému folklornímu sdružení Šumava na zajištění festivalu 

„Klatovy 2009“ ve výši 100 000 Kč. 
 

IX. 

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí půjčky ve výši 35 000 Kč paní ...odstraněno v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů....  
 

X. 

Zastupitelstvo města schválila zřízení věcného břemene doživotního užívání k bytu č. 15 v domě čp. 
557/III v Klatovech ve prospěch ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... a 
rozhodlo o neuplatnění smluvní pokuty pro případ zřízení tohoto věcného břemene.  
 

XI. 

Zprávy vedení města  
Zastupitelstvo města  

• vzalo na vědomí pozvání starosty města na klatovskou pouť 

•  vyslechlo informaci místostarosty k hospodaření o. p. s. Zimní stadion Klatovy  

• vyslechlo informaci místostarosty o akci Klatovy – čisté město  
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• vyslechlo informaci místostarosty o povodňové aktivitě na Úhlavě ve dnech 27. 6. – 28. 6. 
2009 

• bylo seznámeno s opravami komunikací ve Voříškově ulici, v ul. U Klatexu, Puškinově ulici  a 
mostu přes Drnový potok v Dukelské ulici.  

 
XII. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  
Termín: ihned                                                               
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
Mgr. Rudolf   S a l v e t r                                             
starosta města 
 
Mgr. Věra  T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan  V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 8.9.2009 
 

I. 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZM, konaného dne 30. 
června 2009.  
 

II. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů návrhy na majetkoprávní úkony města a přijalo k nim následující závěry:  
 
1) k úkonům uvedeným v části A zprávy: 
a) zastupitelstvo města rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 5 – 8 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 1, 8, 10, 15, 16 

• výkup nemovitostí – úkon č. 2, 5, 9, 11, 12, 14, 19, 20 
o text k úkonu č. 14: Výkup části pp. č. 2050/2 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Klatovy do 

majetku města od Plzeňského kraje, za smluvní cenu 225 Kč/m2. Pozemek je určen 
pro výstavbu parkoviště v ul. Pod Nemocnicí.  

• směna nemovitostí – úkon č. 13 

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města – úkony č. 3, 4, 6, 7 
 
b) schválilo  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou - úkony č. 17, 18 (str. 7 zprávy)  
 
2) k úkonům uvedeným v části B zprávy: 
zastupitelstvo města 
a) rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 9 – 13 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 4, 6, 7 
 
 b) rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B (str. 9 – 13 zprávy) 

• výkup nemovitosti – úkon č. 5 

• prodej nemovitosti – úkon č. 1 
 

III. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu obsazenosti průmyslové zóny Pod Borem.  
 

IV. 

 Zastupitelstvo města  
1) vzalo na vědomí informaci o stavu připravenosti projektu „Centrum odpadového 

hospodářství Klatovy – I. etapa“ 
2) schválilo zařazení akce „Centrum odpadového hospodářství Klatovy – I. etapa“ do rozpočtu 

města pro roky 2009 – 2011 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 55 855 252 Kč 
včetně DPH, podílem dotace z veřejných rozpočtů (OPŽP + SFŽP) ve výši cca 42 243 469 Kč 
včetně DPH, vlastními prostředky ve výši cca 4 693 718 + DPH (neuznatelný náklad) ve výši 
cca 8 918 065 Kč.  

 
V. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti investičních projektů 
určených ke spolufinancování z fondů a programů EU v období 2007 – 2013.  
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VI. 

 Zastupitelstvo města schválilo Plánovací smlouvu na výstavbu Propojovací komunikace sil. I/22 
Puškinova ul. – sídliště Horažďovické předměstí v předloženém znění.  
 

VII. 

 Zastupitelstvo města  
1) vzalo na vědomí výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2009 

včetně upraveného plánu hospodářské činnosti správy majetku města na r. 2009 
2) schválilo aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2010 – 2014 a uložilo správcům rozpočtu 

vycházet z něj při sestavování rozpočtu na rok 2010.  
Zodpovídají: správci rozpočtu  

 

VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo 
1) rozpočtové opatření č. 6/2009 
2) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Klatovy ve výši 700 tis. Kč na 

spolufinancování opravy jezuitského kostela v Klatovech při získání dotace na projekt 
Architektonická obnova kulturní památky.  

 
IX. 

 Zastupitelstvo města schválilo   
1) prodej bytů v domě čp. 225/II, 228/II, 294/II a 42/V za podmínky, že nájemci složená a dosud 

nezapočtená částka na výstavbu bytu bude nižší než prodejní cena těchto bytů. Nezapočtená 
část bude kompenzována proti prodejní ceně bytu.  

2) změnu přílohy Zásad prodeje bytového fondu v majetku města Klatov dle předloženého 
návrhu.  

 
X. 

Zastupitelstvo města schválilo rozdělení nebytového prostoru v domě čp. 800/II Gorkého ulice na 
bytové jednotky a následný prodej domu dle Zásad prodeje bytového fondu ve vlastnictví města 
Klatov.  
 

XI. 

 Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu – uplatnit při prodeji 
bytových jednotek v domě čp. 6/IV koeficient k4 podle článku G, tj. slevu 25% z prodejní ceny v 
případě, že byty odkoupí všichni nájemci mimo nájemce bytu č. 13.  
 

XII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů... o snížení nabídkové kupní ceny bytu č. 11 v Masarykově ul. čp. 243/II Klatovy.  
 

XIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout poplatky z prodlení plynoucí z dlužného nájemného k bytu 
č. 16, Jiráskova 786/II panu ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... ve výši Kč 
220 000,- za podmínky, že bude uhrazen celý základ dluhu na nájemném a náklady řízení.  
 

XIV. 

 Zastupitelstvo města schválilo doplnění Zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města 
Klatov v oblasti kultury a sportu.  
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XV. 

Zprávy vedení města  
Zastupitelstvo města vyslechlo informace:  

a) o kontrole na akci Klatovy – čisté město  
b) o plánovaném cvičení IZS  
c) o zahájení výstavy Historie školství v Klatovech  
d) o konání konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Klatovech 

 
XVI. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  
 
  
 
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                              
starosta města                                                                     
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka  
 
Ing. Jan   V r á n a  
místostarosta  
  



16 
 

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 3.11.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání ZM, konaného dne 8. 9. 
2009 v KD v Klatovech.  
 

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 – viz přiložený seznam 
přísedících Okresního soudu v Klatovech.  
 

III. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony, týkající se majetku města Klatov a  
 
I)   k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
     1/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 5 – 7 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 1, 2, 3, 4, 5 (ve znění revokace)  

• výkup nemovitostí – úkon č. 8, 9, 10 
 
     2/ schválilo  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkony č. 6, 7 (str. 6 zprávy)  
 
     3/ rozhodlo o prohlášení investora stavby „Klatovy – propojovací komunikace silnice I/22  

• sídliště Horažďovické předměstí“ – úkon č. 11 
 
      ZM schválilo „Prohlášení investora stavby“ na budoucí převod části pp. č. 3422/18 v k. ú. Klatovy o 
výměře cca 57 m2 do majetku města od ČR-ŘSD Plzeň, po dokončení akce 
 
 II) k úkonům uvedeným v části B zprávy (strany 8 – 16 zprávy) zastupitelstvo města  
     1/ schválilo  

• návrh společných zařízení v rámci KPÚ Luby jihozápad – úkon č. 1 (str. 8 zprávy)  
 
     2/ rozhodlo  o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 8 – 16 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 2, 4, 5, 6, 12, 14 

• výkup nemovitostí – úkon č. 11 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 4, 7 

• vzdání se vlastnického práva k pozemku – úkon č. 9 

• staženo z programu jednání – úkon č. 8, 13 
 
      3/ rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B (strany 8 –  16 
zprávy)  

• výkup nemovitostí – úkon č. 3 

• prodej nemovitosti – úkon č. 10 
 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo  
 
1/ rozpočtové opatření č. 8/2009 a upravený plán Vodohospodářského fondu na r. 2009 
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2a/ poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2010 

• SHC Klatovy s. r. o.                               350 000,- Kč na činnost klubu – družstva mužů  

• HC Klatovy o. s.                                 1 900 000,- Kč na činnost mládežnických družstev 

• PAMK Klatovy                                      750 000,- Kč na Rallye Šumava  

• PAMK Klatovy                                      100 000,- Kč na ostatní akce PAMK 

• TJ Klatovy, oddíl kopané                    350 000,- Kč na činnost oddílu  

• SDS Klatovy                                           620 000,- Kč na provoz  
  
2b/ poskytnutí dotace z rozpočtu města v r. 2009 na pravidelnou činnost mládeže  

• TJ SOKOL Klatovy                               237 231,- Kč  

• TJ Klatovy                                             319 373,- Kč  

• TJ Klatovy, oddíl basketbalu             120 000,- Kč na nadregionální soutěže  
  
3/ úhradu daně z převodu nemovitosti čp. 125/V Stavebnímu a nájemnímu družstvu Klatovy.  
 

V. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o průběhu architektonické soutěže na Parkovací dům a 
uložilo vedení města zajistit prezentaci na internetových stránkách města ve smyslu diskuze. Na 
lednovém zasedání ZM informovat o výsledku ankety. 
Termín: zajištění prezentace - ihned           
Zodpovídá: Mgr. R. Salvetr 
informaci podat v lednu na ZM  
 

VI. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informativní zprávu o stavu rozpracovanosti, rozsahu, 
nákladech a termínech realizace akce „Stavební úpravy 1. PP a 1. NP objektu čp. 59, Klatovy“.  
 
  

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce města Klatov – objekt 3 – 4/I – oprava fasády a 
výměna otvorových prvků do Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR pro rok 2010 ve výši 
3 000 tis. Kč.  
 

VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce „Vodovodní řad Čertovka – Chaloupky“ s celkovými 
náklady ve výši 1 000 000,- Kč, zahrnující odkup stavby vodovodní přípojky v délce cca 416 m včetně 
vodoměrné šachty od společnosti TBG Betonové stavby s. r. o. do majetku města za cenu 584 148 Kč 
včetně DPH.  
 

IX. 

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2009 o spádových obvodech pro umístění žáků do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 
2010/2011.  
 

X. 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy: 
1/ k bytové jednotce č. 449/14 ve prospěch Hypoteční banky a.s. za účelem zajištění peněžitého 
závazku manželů ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... z titulu Smlouvy o 
hypotečním úvěru k této bytové jednotce; 
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2/ k bytové jednotce č. 787/13 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny a.s. za účelem 
zajištění peněžitého závazku pana ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... z 
titulu Smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření k této bytové jednotce.  
 

XI. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Zimní stadion Klatovy o. p. s. 
za I. pololetí 2009 a uložilo starostovi města předložit  výsledek hospodaření o. p. s. Zimní stadion za 
III/IV 2009 v porovnání s výsledky hospodaření TSMK za stejné období.  
 
Zastupitelstvo města uložilo zástupci města v o. p. s. informovat předsedu správní rady o povinnosti 
zasílání pozvánek na jednání SR  členům dozorčí rady společnosti.  
 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 

XII. 

Zprávy vedení města: 
1/ ZM byl předložen návrh rozpočtu na rok 2009, ke kterému se vrátí na svém zasedání dne 15. 12. 
2009;  
2/ ZM bylo informováno o umístění města Klatov na 1. místě  v anketě časopisu Ekonom „Město pro 
byznys“;  
3/ ZM bylo informováno o proběhlé konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; 
4/ ZM vzalo na vědomí pozvání k akcím u příležitosti  výročí 17. listopadu ´89. 
 

XIII. 

Zastupitelstvo města 
1/  na základě diskuze uložilo starostovi města a radě města zabývat se přípravou zpracování cenové 
mapy města, 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr, rada města 
 
2/ uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi. 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                                      
starosta města                                                                        
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka 
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta  
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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 9.12.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města schvaluje budoucí výkup části pp. č. 260/14 v k. ú. Štěpánovice u Klatov – 
stávající účelové komunikace o výměře cca 600 m2 od ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů... a ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů..., za smluvní cenu 
350 Kč/m2.  
 
V současnosti bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací vlastní kupní 
smlouvy po geometrickém oddělení pozemku, nejpozději do 31. 12. 2010.  
 
  

II. 

Zastupitelstvo města  
 

1) souhlasí s přijetím úvěru (ve výši 20 mil. Kč od ČSOB, a.s.) dlužníkem Klatovské katakomby o. 
s.  

2) souhlasí s vystavením ručitelského prohlášení za dlužníka Klatovské katakomby o. s. k tomuto 
úvěru (ručení je přípustné vzhledem k tomu, že jde o projekt uskutečněný s finanční 
podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu a že nemovitosti – 
prostory katakomb jsou zčásti ve vlastnictví města Klatovy).  

3) bere na vědomí, že usnesení 1 a 2 se vztahují k předloženému Závaznému příslibu poskytnutí 
úvěru č. 0763/09/5068 předloženému dne 29.6.2009 ČSOB a.s.  

 
III. 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí ručitelského závazku za úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. 
Římskokatolické farnosti Klatovy IČ: 61751111 ve výši 7 mil. Kč + příslušenství. Tento úvěr bude 
sloužit na částečné profinancování projektu „Architektonická obnova kulturní památky – jezuitského 
kostela v Klatovech“. Za tímto účelem město Klatovy uzavře s Českou spořitelnou a.s. „Smlouvu o 
úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou“.  
 

IV. 

Zastupitelstvo města schvaluje  
1) realizaci projektu „Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy“ a rozhodlo o zajištění 

předfinancování projektu s celkovými předpokládanými náklady ve výši 2 501 653 Kč z 
rozpočtu města.  

2) text Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, týkající se projektu 
Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy, reg. č. CZ.1.14/3.1.00/05.01780, uzavírané mezi 
městem Klatovy jako příjemce dotace a RR regionu soudržnosti Jihozápad jako 
poskytovatelem dotace v předloženém znění.  

 
Mgr. Rudolf   S a l v e t r                                             
starosta města                                                                    
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka 
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta  
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Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 15.12.2009 
 

I. 

Zastupitelstvo města po zapracování připomínek týkajících se světelného smogu a doplnění tabulky 
hospodaření o. p. s.  Zimní stadion Klatovy bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání 
ZM, konaného dne 3. 11. 2009 v KD v Klatovech.  
 

II. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů provedlo volbu a zvolilo p. Václava Jandu, Nerudova 547/III přísedícím Okresního soudu v 
Klatovech.  
 

III. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
I) k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
   1/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 6 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3 (ve znění revokace), 4, 5, 9,  

• výkup nemovitostí – úkon č. 8 

• bezúplatný převod pozemků a staveb do majetku města – úkony č. 2, 6 

•  vzdání se vlastnického práva k částem pozemků formou souhlasného prohlášení – úkon č. 7 
 
    2/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 11 (str. 6 zprávy)  
 
    3/ vzalo na vědomí  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou - úkon č. 12 (str. 6 zprávy)  
 
    4/ zamítlo prodej – úkon č. 10 
 
II) k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města rozhodlo o záměrech majetkoprávních 
úkonů uvedený v části B (str. 7 – 10 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 1, 5 – za cenu 100.000,- Kč  

• směna nemovitostí - úkon č. 2 

• výkup staveb – úkon č. 3a,  

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města – úkony č. 3b, 4 
 

IV. 

Zastupitelstvo města Klatov  
 
I. projednalo  
návrh změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy, zpracovaného Ing. arch. Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň.  
 
II. zjišťuje, že  
1) návrh změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy je v souladu s nadřazenou ÚPD – Zásady územního rozvoje 
Plzeňského kraje, Politika územního rozvoje ČR – navrhované řešení změny nemá vliv na řešení 
širších územních vztahů.  
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2) návrh změny č. 14 územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na základě 
výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno - v zadání změny 
ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje území.  Návrh změny č. 14 
Územního plánu SÚ Klatovy byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) 
stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. 
 
3/ vystavení návrhu změny č. 14 územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané lhůtě nebyly 
převzaty žádné připomínky ani námitky = návrh bez úprav.  
 
  
III. vydává  
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 
43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnost, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 
stavebního zákona změnu č. 14 Územního plánu sídelního útvaru Klatovy – Návrh změny č. 14 
územního plánu sídelního útvaru Klatovy zpracovaný v červenci 2009 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u 
OVÚP MěÚ Klatovy.  
 
IV. bere na vědomí  
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru 
regionálního rozvoje v Plzni, ze dne 16.11.2009, vydané pod č.j.:RR/3382/09.  
 
V. ukládá  
vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy  
 
1) zabezpečit předání vydané změny č. 14 územního plánu SÚ odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Plzeňského kraje 
 
2) vložit data do evidence územně plánovací činnosti (registrační list)  
 
3/ provést záznam o vydané změně do hlavního výkresu Územního plánu SÚ Klatovy  
 
4) zajistit uložení schválené územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o jejím pořízení na 
odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy  
 
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík  

 

V. 

I. Zastupitelstvo města rozhodlo  
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm.b/ zák. č. 128/2000 Sb., o zařazení návrhů změn uvedených ve 

zprávě pod poř. č. 15.1 - 15.10 do změny ÚP města Klatovy č. 15 
b) ve smyslu § 84 odst. 2 písm.b/ zák. č. 128/2000 Sb., o zamítnutí zařazení návrhů změn 

uvedených ve zprávě pod poř. č. 15.11 – 15.14 do změny ÚP města Klatovy č. 15. 
 
 II. Zastupitelstvo města  

a) v souladu s § 188a odst. 1 písm. b/ zákona č. 191/2008 Sb., (Stavební zákon) vydává souhlas s 
umístěním rodinného domu na pozemku p. č. 313 o výměře 1277 m2 v k. ú. Tupadly,  
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b) v souladu s § 188a odst. 1 písm. c/ a odst. 2 zákona č. 191/2008 Sb. (Stavební zákon) vydává 
souhlas s umístěním rodinného domu na pozemku p. č. 3004/2 o výměře 1517 m2 v k. ú. 
Klatovy, Na Klášterce.  

 
III. Zastupitelstvo města  

a) rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (Stavební zákon) o pořízení nového územního plánu města Klatov, 

b) určuje místostarostu města Ing. Jana Vránu pověřeným zastupitelem ve věci pořízení nového 
ÚP.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města schvaluje  
 

1) Rozpočet města v příjmové části jako závazné ukazatele jednotlivých kapitol dle rozpisu v 
celkové výši 365 444 tis. Kč  

2) Rozpočet neinvestičních a investičních výdajů jako závazné ukazatele jednotlivých kapitol dle 
rozpisu v celkové výši 309 768 tis. Kč  

3) Splátky úvěru půjčky ve výši 21 761 tis. Kč  
4) Limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2010 49 921 tis. Kč  
5) Plán hospodářské činnosti města v roce 2010 a akce financované z bytového a nebytového 

fondu  
6) Jmenovité akce uvedené pod bodem 1 – 10 tabulky č. 1 z přílohy č. 8 s tím, že do rozpočtu 

města bude realizace akcí zařazována podle aktuálního vývoje finančních prostředků včetně 
dotačních a stavebně správního řízení  

7) Zásobník jmenovitých akcí – tabulka č. 2 z přílohy č. 8, který bude doplňován dle 
poskytnutých dotací.  

  
VII. 

Zastupitelstvo města schvaluje 
1) rozpočtové opatření č. 9/2009 
2a) definitivní odpis nedobytných pohledávek města ve výši 568 032,10 Kč  
2b) odpis pohledávek do podrozvahové evidence ve výši 709 070,50 Kč.  
 

VIII. 

Zastupitelstvo města  
1) bere na vědomí novou konstrukci výpočtu cen vodného a stočného po dobu platnosti 

provozovatelské smlouvy  
2) schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2010:  

• vodné – 26,31 Kč/m3 bez DPH,  28,94 Kč/m3 s DPH,  

• stočné – 22,12 Kč/m3 bez DPH, 24,33 Kč/m3 s DPH  
 

IX. 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 
2010.  
 

X. 

Zastupitelstvo města  
1) rozhodlo o zrušení Směrnice č. 1/2006 o hospodaření s byty ve vlastnictví města k 31. 12. 

2009, 
2) rozhodlo o snížení poplatku z prodlení nájmu bytu a úhrad služeb spojených s užíváním bytu 

na částku 1,250/00 za každý den prodlení,  
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3) schvaluje změnu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města v článku H. odst. I. v navrhovaném 
znění s účinností patnáctým dnem po vyhlášení.  

 
XI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat bytovou jednotku č. 786/12 v domě čp. 786/II Jiráskova ulice 
panu ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů...  
 

XII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
 
1/ o nevzdání se předkupního práva na bytovou jednotku č. 90/6 v domě Rozvoj 90/V ve prospěch 
manželů ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů...,  
 
2/ o zpětném odkoupení jednotky č. 90/6 v domě Rozvoj 90/V od manželů ...odstraněno v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů... za cenu dle čl. IV. kupní smlouvy.  
 

XIII. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávy vedení města.  
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                              
starosta města 
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta  
 
 


