
 
 
 
 
 
                 U s n e s e n í  
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 2. ledna 2013 v 17:00 hodin  
                                               v zasedací  místnosti č. 9 MěÚ Klatovy  
 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                                                                      I.  
 
Zastupitelstvo města 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 (str. 2 zprávy)  rozhodlo neprodlužovat  platnost  
    Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 28. 6. 2012 mezi městem Klatovy a  
    firmou Klatex s. r. o, Klatovy na budoucí prodej pozemků č. 4213 v průmyslové zóně  
    Pod Borem v Klatovech.  
 
2/ k úkonům uvedeným  v části B  zprávy (str. 3 zprávy) – záměry - zastupitelstvo města  
    rozhodlo o schválení  návrhu na majetkoprávní úkon uvedený v části B -  č. 1 –            
    a) o  prodeji části pozemku p. č. 4213 o výměře cca 5000 m2 v k. ú. Klatovy v PZ Pod  
        Borem p. OJ, Srbice. Úkon bude zajištěn  uzavřením SOBK na dobu  
        max. 3 let od data podpisu s úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní  ceny před podpisem této  
        smlouvy  
        a  
    b) o rezervaci části pozemku p. č. 4213 o výměře cca 6400 m2 v k. ú. Klatovy v PZ Pod  
        Borem p. OJ, Srbice  na dobu max. 5 let  od data podpisu  s úhradou  
        zálohy ve výši 100 000 Kč před podpisem této smlouvy a uložilo  odboru rozvoje města   
        zveřejnit  záměr prodeje v souladu se zákonem.  
        Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
        
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                starosta města           místostarosta  
 
 
     Ing. Václav C h r o u s t  
                                                                  místostarosta  



U s n e s e n í 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 19. února 2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 16. zasedání ZM, konaného 
dne  11. 12.2012. 
 

II. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,  obcích v platném znění 
1/  rozhodlo k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 5 – 10 zprávy) po povinné lhůtě 
zveřejnění záměru o následujících majetkoprávních úkonech:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 1 – staženo z programu 3 7, 8 ,15 (ve znění revokace),  
- výkup nemovitostí  – úkony č. 2 (v pův. znění, bez revokace), 4, 13, 
- směna nemovitostí  – úkony č. 5 (ve znění revokace), 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkony č. 9,10,11,12, 
- prodloužení platnosti Smlouvy o bud. smlouvě kupní a darovací – úkon č. 14 

 
ZM vzalo na vědomí informaci o stavu majetkoprávního vypořádání pozemků pro 
budoucí stavbu protipovodňového opatření – poldru v k.ú. Luby – úkon č. 6. 

 
ZM schvaluje: 
a/  text kupní smlouvy č. 1318333744 a doložku podle §41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  
– úkon č. 16 

 
b/ místní a pomístní názvosloví v k.ú. Sobětice bez názvů – Na Kunšovském a Na Malovské 
v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy – úkon č. 17 

 
c/ místní názvosloví v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměř – 
úkon č. 18 

 
ZM rozhodlo, že opatrovníkem účastníka řízení p. Františka Větrovce v KPÚ Střeziměř je 
Město Klatovy a zmocnilo zástupcem opatrovníka starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra – 
úkon č. 19. 
 
2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 11 – 13+ zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B 
- prodej nemovitostí – úkon č. 3 – staženo z programu,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 2, 
- směny nemovitostí – úkon č. 1 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
    
            
       



 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013. 
 

 
IV. 

Zastupitelstvo města Klatovy schvaluje změnu zřizovací listiny Městského ústavu sociálních 
služeb Klatovy, příspěvkové organizace, Balbínova 59/I, Klatovy v článku 3., bod 3.2 a 3.6. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města projednalo zprávy SNK s.r.o. 
1/ schvaluje: 

- zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 758/6, Za 
Beránkem, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění peněžitého 
závazku pana MP z titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě této bytové jednotky  

- zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 400/2 
Kollárova, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění peněžitého 
závazky pana AB z titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě této bytové jednotky  

 
- zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 633/13, Plzeňská, Klatovy ve 

prospěch bankovního ústavu za účelem poskytnutí překlenovacího úvěru pro paní 
GDR na koupi rodinného domku. 

 
- zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 294/19, Koldinova, Klatovy k zajištění 

neúčelového úvěru poskytovaného bankou ke splacení neúčelových půjček pro 
manžele M a IV. 

 
 
2/ neschvaluje: 

-  prodej bytové jednotky č. 6/13, Vídeňská, Klatovy manželům MUDr. J a Bc. NP za 
prodejní cenu stanovenou v článku G. Zásad 

 
-  prodej bytové jednotky č. 762/4, Za Beránkem, Klatovy, manželům MUDr. J a MUDr. 

HŠ za prodejní cenu stanovenou v článku G. Zásad po uplynutí lhůty dle článku C. 
Zásad 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů mezi Městem Klatovy a Obcí Mochtín, Dohodu o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi Městem 
Klatovy a Obcí Obytce, Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů mez Městem Klatovy a Účelovým sdružením obcí pro 
skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy a Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejících kanalizací mezi Městem Klatovy a Obcí Bezděkov. 
 
 

 



 
VII. 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí prostor v kulturním domě při pořádání akce  
21. ročníku mezinárodního šachového festivalu – o pohár měst Klatov 2013 za symbolické 
nájemné 10 000,- Kč. 
 
 

 
VIII. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o využití objektu 58/I a ukládá vedení města 
připravit exkursi a návrh na využití tohoto objektu. 
 
  

 
IX. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
     starosta města          místostarosta 
 
 
 
    
    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   



Usnesení 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26. března 2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZM, konaného 
dne  19.2.2013. 
 

II. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,  obcích v platném znění 
 rozhodlo k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 6 - 10 zprávy) po povinné lhůtě 
zveřejnění záměru u vybraných úkonů  
o následujících majetkoprávních úkonech:  

-  výkup nemovitostí  – úkony č. 2, 7, 
- směna nemovitostí  – úkony č. 3a), 1 

k úkonu 3a) směna pozemků o stejných výměrách, bez finančního plnění: 
- pozemky města Klatovy - pp.č. 2446/10, 2446/4, 2446/2, 3405/68, 3405/64, 3410/17, 

3410/18, 3422/87, 3475/55, 3476/20, 3221/19, 3221/39, 3221/35 v k.ú. Klatovy a pp.č. 
39/13, 811/24 a 811/26 v k.ú. Luby o celkové výměře 1 728 m2  

- pozemky ČR-ŘSD Plzeň – pp.č. 3422/12, 3422/13, 3422/14, 3422/15, 3422/16, 3422/17, 
3422/54, 3422/55, 3422/56 a 3475/47 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 1 728 m2.  

- prodej bytu dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkon č. 4,  
- dar nemovitostí městu – úkony č. 3b), 6.  

k úkonu 3b) dar pozemků ČR-ŘSD Plzeň do majetku města Klatovy:  
- pp.č. 3422/72, 3422/75, 3422/77, 3422/78, 3422/82, 3422/88, 3475/45, 3475/48,   

3422/57, 3422/58, 3422/60, 3422/61, 3422/59, 3422/63, 3422/66, 3422/67, 3422/68, 
3405/69, 3405/71, 3405/73, 3405/74, 3422/73, 3422/74, 3422/76, 3422/79, 3422/80, 
3422/81, 3422/83, 3422/84, 3422/85, 3422/86, 3475/46, 3475/49, 3475/50 a 3422/62, 
vše v k.ú. Klatovy o celkové výměře 3 508 m2  

 
k úkonu  č. 5 – ZM zamítá prodej nemovitosti 
 
k úkonu  č. 8 : ZM rozhodlo o uzavření dodatků č. 1 ke:  

a) Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku – okružní křižovatka Sobětice, lokalita 
Švejcký vrch, jehož předmětem je přesná specifikace rozsahu stavby okružní křižovatky, 
včetně související veřejné infrastruktury a nově formulovaná podmínka pro výplatu 
finančního příspěvku.  
b) Smlouvě o budoucí smlouvě kupní týkající se převodu pozemku a stavby cyklostezky 
budované v rámci stavby Švejcký vrch - I. etapa, jehož předmětem je prodloužení termínu 
pro dokončení stavby a termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy a změna výměry v 
budoucnu vykupované stavby cyklostezky a zastavěného pozemku.  
ve znění, předloženém v příloze této zprávy.  
ZM rozhodlo o vyplacení finančního příspěvku ve výši 4 500 000 Kč p. Ing. Milanu 
Holubovi po uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám.  

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 11 - 13 zprávy) - záměry 
zastupitelstvo města rozhodlo 



o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
- dar nemovitostí městu – úkon č. 3c), 
- výkup nemovitostí – úkon č. 3a), 3b), 
- směna nemovitostí – úkon č. 1 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 

- prodej nemovitostí městu – úkony č. 2, 4. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
III. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo 
závěrečný účet města za rok 2012 a uzavírá jej, na základě doporučení rady města, finanční 
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města, a s vědomím výsledku 
přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
města, a to bez výhrad. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 31.12.2012 
 v souladu s ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města nezávislým 
auditorem. 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. 

 
VI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu“ do 
rozpočtu města pro roky 2013 – 2014 s financováním:  
- v roce 2013 ve výši 25 000 000 Kč,  
- v roce 2014 ve výši 36 500 000 Kč.  
Zastupitelstvo města ukládá Radě města zajistit administraci výběrového řízení na dodavatele 
stavby a o jeho výsledku informovat ZM. 
 

VII. 
1. Zastupitelstvo města rozhodlo rozdělit dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2013 takto:  

a) 150 tis. Kč na akci Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I. Klatovy,  
b) 150 tis. Kč na akci Restaurování schodiště Arciděkanského kostela Klatovy - II. etapa.  

 
2. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši  

54 tis. Kč Římskokatolické farnosti Klatovy, což činí 20% z celkové předpokládané ceny díla 
266 tis. Kč, na realizaci akce Restaurování schodiště Arciděkanského kostela Klatovy – II. 
etapa. 

 
VIII. 

 Zastupitelstvo města Klatovy schvaluje : 
A. 
a) Předložení projektové žádosti „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice- 
Lažánky“ do 26. kola výzvy ROP NUTS II JZ, prioritní osy 1-Dostupnost center, oblast 
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací v souladu s textem a rozsahem 26. výzvy. 



b) Realizaci projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice-Lažánky“ 
c) Předfinancování projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice- 
Lažánky“ v celkové výši max. 14 700 000 Kč z rozpočtu města Klatovy 
d) Dofinancování projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice-Lažánky“ 
ve výši 7 400 000 Kč z rozpočtu Města Klatovy. 
 
B. 
a) Předložení projektové žádosti „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ do 26. kola 
výzvy ROP NUTS II JZ, prioritní osy 1-Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj 
místních komunikací v souladu s textem a rozsahem 26. výzvy. 
b) Realizaci projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ 
c) Předfinancování projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ v celkové výši 
max. 5 800 000 Kč z rozpočtu města Klatovy 
d) Dofinancování projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ ve výši 
1 200 000 Kč z rozpočtu Města Klatovy. 
 

           IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci a spolufinancování projektové žádosti 
„Podpora rozvoje cykloturistiky – Odpočívadla na cyklostezkách v okolí Klatov“ 
v souladu s pravidly dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky 
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“. 
 

X. 
1. Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí 
půjčky z Fondu RB XXXVIII. kolo dle předložené zprávy v celkové výši  721 199,- Kč. 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schvaluje  prodloužení platnosti  KPSS v regionu  Klatovska  pro období 
2008 – 2012 do doby schválení aktualizovaného KPSS v regionu Klatovsko . 
 

XII. 
ZM schvaluje 100 000,- Kč Klatovskému folklornímu sdružení Šumava Klatovy na XX. 
Mezinárodní folklorní festival „ Klatovy 2013“. 
 

XIII. 
Starosta města informoval o dopisu společnosti BONVER WIN a.s. 
Zastupitelstvo města bylo informováno o dalších skutečnostech v souvislosti s objektem  
čp. 58/I. 

XIV. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami s diskuse. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
     starosta města          místostarosta 
 
 
 



    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   
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U s n e s e n í 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 25. června 2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZM, konaného 
dne 26. 3. 2013. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., obcích v platném znění rozhodlo: 
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 7  zprávy) po povinné lhůtě zveřejnění 
záměru u vybraných úkonů  
o následujících majetkoprávních úkonech:  
- prodej nemovitosti – úkon č. 3, 4, 5, 6, 13 – o zmenšení výměry pp. č. 4213/2  

 o 540 m2 pro vytvoření přístupové komunikace k pp. č. 4213/1 
- výkup nemovitostí  – úkon č. 2a, 2b, 
K úkonu č. 2b)  
Převod částí pozemků v k.ú. Klatovy do majetku města pro výstavbu cyklostezky Klatovy – Beňovy  
takto: 

b) výkup za cenu obvyklou dle znaleckého posudku - pp.č. 987/2 o výměře 147 m2 z vlastnictví 
Státního statku Jeneč, Karlovarská 7, Jeneč ve výši cca 520 Kč/m2, celkem 76 510 Kč + 
náklady spojené s převodem ve výši cca 4 000 Kč, 

 - bezúplatný převod nemovitosti do majetku města – 2c,  
K úkonu č. 2c)  
Převod částí pozemků v k.ú. Klatovy do majetku města pro výstavbu cyklostezky Klatovy – Beňovy  
takto: 

c) bezúplatný převod pp.č. 4006/2 o výměře 61 m2 ve vlastnictví ČR-ÚZSVM Praha. 
- směna nemovitostí – úkon č. 1, 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkony č. 8, 9, 10,11 
- dar nemovitostí městu – úkony č. 7, 12, 
- dar nemovitostí z majetku města – úkon č. 3 

 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 8 – 18 zprávy) - záměry  
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony,       
- dar nemovitostí městu – úkon č. 6, 11, 
- výkup nemovitostí – úkony č. 4, 5, 7, 12b, 17b, 17d,  

17 b/ -  ZM rozhodlo  o výkupu pozemků  ve veřejném zájmu pro stavbu poldru za cenu  
 35 Kč/m2  za pozemky dotčenými stavbou, zbývající části za cenu dle ZP obvyklou 

ve výši cca 8 Kč/m2  (celkem 304 144 Kč)  
 - pp. č. 200/5, 200/6, 165/4, 282/17, 282/12 v k. ú. Sobětice o výměře celkové  
 17 495 m2 od LT, Sobětice , 339 01  Klatovy 

- 647/1 v . ú. Luby  od Bc. JČ, Mánesova, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí - pp. č. 
647/1 v k. ú. Luby o výměře 2 055 m2  

 
17d/ -  ZM uložila ORM jednat s vlastníky pozemků v části a) o výkupu za cenu 35 Kč  
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 a v případě směny v poměru 1: 3,12 a s doplatkem 10 Kč/m2 výměry pozemků 
dotčených  stavbou poldru, 

 
 
- prodej nemovitostí –  úkony č. 1, 8, 9, 10a – za cenu 450 Kč/m2 s předkupním právem 

města,  12a, 
- zřízení věcného břemene – úkon č. 10b, 
- směna nemovitosti – úkon č. 17c,  

17c/ -  ZM rozhodlo  o směně pozemků  ve veřejném zájmu pro stavbu poldru tak, že 
pozemky budou směněny v poměru 1:3,12 a s doplatkem 10 Kč/m2, což odpovídá 
ceně za výkup 35 Kč/m2 (celkem 210 000 Kč): 

 pp. č. 876/38, 737/7, 641/5, 641/8, 642, 737/5, 736/5 v k. ú. Luby, pp. č. 167, 168, 
165/2, 200/2, 200/4, 282/10, 282/15 v k. ú. Sobětice o celkové výměře cca 21 000 m2 
ve vlastnictví MUDr. HP, Luďka Pika, Plzeň 3 – Doudlevce za pozemky část PK č. 
2554, část PK č. 2816/2 a PK č. 2458 o celkové výměře  

 cca 36 471 m2  
  
a ukládá Odboru rozvoje města  zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

 
17e/ –  úkony spojené s realizací poldu budou zajištěny formou Smlouvy o budoucí smlouvě 
 směnné a kupní, s uzavřením směnných a kupních smluv. Vlastní smlouvy budou 

uzavřeny po dokončení a geometrickém zaměření stavby. 
 
Úkon č. 14  
Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním RD na pozemcích p.č. 93 dle PK, p.č. 93 dle KN v k.ú.  
Střeziměř ve vlastnictví manželů Ing. V a IP, B. Němcové, Chlumec nad Cidlinou na částech 
nezastavěných vodovodem s podmínkou uzavření Smlouvy o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro vodovod k objektu bývalé školy, na p.č. PK 93 a p.č. 93 KN.  Vlastní Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena na základě geometrického plánu nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy 
budoucí.    
 
Úkon č. 15   
Zastupitelstvo města schvaluje místní a pomístní názvosloví v k.ú. Kydliny v rámci probíhající 
komplexní pozemkové úpravy. 
 
 
Úkon č. 16  
Zastupitelstvo města schvaluje změnu v Plánu společných zařízení v rámci probíhající KPÚ v k.ú.  
Štěpánovice.  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo: 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B      
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, , 13 –  revokace.  

 
 
 
III.  

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na 
kulturní centrum“ v letech 2013 - 2014 a přijetí dotace z ROP NUTS II Jihozápad z 23. Výzvy, 
oblasti podpory č. 3.1. C – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve výši 85% z celk. 
uznatelných nákladů v předpokládané výši 15 240 861 Kč, tj. 12 954 731 Kč.  
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IV. 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Revitalizace MŠ Máchova 668, Klatovy“ v roce 
2013 a přijetí dotace z OPŽP ve výši 90% z celk. uznatelných nákladů v předpokládané výši 5 633 
809 Kč, tj. 5 070 427 Kč.  
 

 
V. 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu azylového 
domu a sociální ubytovny Klatovy“ v roce 2013 a přijetí dotace z OPŽP ve výši 90% z celk. 
uznatelných nákladů v předpokládané výši 7 084 281, tj. 6 375 429 Kč. 
 

 
VI. 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. realizaci akce „Luby – chodník podél silnice I/27“ v rámci rozpočtu investičních akcí 

města v roce 2013 v částce 6 791 155 Kč, 
2. přijetí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luby – 

chodník podél silnice I/27“ v celkové výši 2 333 933,60 Kč. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 8. 7. 2010 s firmou 
BV SPECTRUM, spol. s.r.o. 
 
 

VIII. 
1. Zastupitelstvo města podmínečně schvaluje přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu 

„Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ v předpokládané výši  
 7 088 928 Kč s tím, že definitivně rozhodne o přijetí/odmítnutí dotace poté, co město obdrží 

od poskytovatele dotace Rozhodnutí SFŽP s návrhem Smlouvy o poskytnutí podpory.  
 
2.  Zastupitelstvo města podmínečně schvaluje realizaci akce „Stavební úpravy technologie 

SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ s předpokládanými náklady ve výši 20 000 000 Kč v 
roce 2014 s tím, že definitivně rozhodne o realizaci poté, co město obdrží od poskytovatele 
dotace Rozhodnutí SFŽP s návrhem Smlouvy o poskytnutí podpory. 

 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. přijetí dotace ve výši 10 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Vybavení 
internetového koutku v IC“. Finanční spoluúčast města Klatovy je cca 18 000,- Kč. 

2. přijetí dotace ve výši 50 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Restaurování Božích 
muk na Hůrce v Klatovech“. Finanční spoluúčast města Klatovy je 17 850 Kč. 

 
      

X. 
Zastupitelstvo města schvaluje:  

1. realizaci akce „Restaurování křížku v Lubech u Klatov“ s celkovými náklady cca 70 575 Kč  
 a přijetí dotace z Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – 
 Svobodný stát Bavorsko ve výši 80% skutečně vynaložených nákladů, tj. cca 2 258 EUR  
 (56 460 Kč). 
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2. zařazení akce „Obnova turistických cílů-Boží muka a vyhlídka u sv. Martina“ s celkovými 
náklady cca 516 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2013 a přijetí dotace z Dispozičního fondu, 
Programu přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko ve výši 49,43% ze 
skutečně vynaložených nákladů, současně max. 10 000 EUR, tj. cca 255 000 Kč.  

 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 

 
 

XII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta 
k návrhu postupu revitalizace Mercandinových sadů a s realizací části I. etapy revitalizace 
Mercandinových sadů, zahrnující regeneraci zeleně dle návrhu koncepce Ing. Jakuba 
Chvojky souhlasí. 

 
 

XIII. 
1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel 

Rady města Klatovy č. P 1/2013 s tím, že v provozovatelské smlouvě se doba splatnosti 
snižuje z 6 na 3 měsíce. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje zřízení fondu dešťové kanalizace. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí půjčky z Fondu 
RB XXXIX. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 1 600 000 Kč.  
 

 
XV. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí navržené podmínky výběrového řízení na pronájem 
restaurační části KD v Klatovech a ukládá RM vypsat výběrové řízení za dodržení těchto 
podmínek s tím, že vítěz výběrového řízení zahájí činnost v návaznosti na ukončení 
stávající nájemní smlouvy. 
 

 
XVI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s obcí Mlýnské Struhadlo. 
 
 

XVII. 
Zastupitelstvo města schvaluje výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu: 

1. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na byt č. 6, Koldinova s manželi Z a M P, 
2. schvaluje zrušení předkupního práva bez požadavku uhrazení rozdílu dle kupní 

smlouvy na bytovou jednotku č. 84/1, Rozvoj – manželé T a MB– staženo 
z programu jednání s termínem projednání září 2013. 
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      XVIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje dotace na pravidelnou činnost žadatelům: 
 LTK Klatovy    54 924,- Kč 
 Atletika Klatovy  66 267,- Kč 
 TJ Sokol Klatovy           175 518,- Kč 
 SK Klatovy 1898  75 819,- Kč 
 BK Klatovy  79 401,- Kč 
  

 
XIX. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o projednávání využití objektu čp. 58/I 
 a ukládá vedení města: 
1.  připravit vypsání záměru na využití 58/I a předložit jej na jednání v září 2013, 
2.  prověřit možnost získání dotačního titulu na opravu čp. 58/I. 
 

 
XX. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
               starosta města                     místostarosta 
 
 
 
    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   
 



Usnesení 
z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 10.9.2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM, konaného 
dne 25. 6. 2013. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  ve  smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodlo   
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 8 zprávy) po povinné lhůtě zveřejnění 
záměru u vybraných úkonů o následujících majetkoprávních úkonech:  

- prodej nemovitosti – úkony č. 1, 6, 7, 8, 10a, 
- výkup nemovitostí  – úkony č. 2, 3, 5, 10b, 11a, 11c, 15-upřesnění výměr, 
- bezúplatný převod (dar) nemovitostí do majetku města – 4, 9, 16a, 16b, 17, 
- směna nemovitostí  – úkon č. 11b, 18 (ve znění revokace), 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkony č. 12,    

13, 14.  
 k úkonu č.11 – ZM rozhodlo o revokaci usnesení usnesení ze dne 25.6.2013, 

týkající se uzavření Smluv o budoucích smlouvách kupních a směnných 
k budoucí stavbě poldru Luby a souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
pozemků pro stavbu ve veřejném zájmu formou smluv směnných a kupních, 
které budou uzavřeny bezprostředně po geometrickém zaměření budoucí 
stavby dle projektové dokumentace.  

           
ZM schvaluje předkládaný Plán společných zařízení v k.ú. Střeziměř –  
úkon č. 19. 

     
ZM schvaluje místní a pomístní názvosloví pro k.ú. Klatovy dle předloženého 
návrhu – úkon č. 20 s vyjímkou změny názvu ulice Reinsbergerova na ul. 
Reinsbergova. 

 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 9 – 14 zprávy) - záměry  

Zastupitelstvo města rozhodlo  
 o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B  

- vzdání se vlastnického práva ve prospěch města (přijetí nemovitosti formou 
souhlasného prohlášení) – úkon č. 2 

 - prodej nemovitostí – úkony č. 3, 5, 6a, 
- výkup staveb – úkon č. 7 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B  



- prodej nemovitostí – úkony č. 6b,    
- výkup nemovitostí – úkon č. 4 (za cenu 40Kč/m2),  
- vzdání se vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města formou 

souhlasného prohlášení  – úkon č. 1. 
 

        
III. 

Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,  
o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů provedlo volbu a zvolilo přísedící 
Okresního soudu v Klatovech – viz přiložený seznam přísedících Okresního soudu 
v Klatovech. 

 
IV. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města a řízených organizací  
za 1. pololetí 2013. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení akce „Centrum Clatovia do rozpočtu města pro roky 
2013-2015 s předpokládanými výdaji ve výši cca 36 666 663 Kč s podmínkou zajištění 
spolufinancování realizace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – ČR – Svobodný stát 
Bavorsko. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje:  
1. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k projektu s názvem: 
Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“  v předloženém znění. 
 
2. Smlouvu o podmínkách poskytnutnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 
k projektu s názvem: „Klatovy – vrty HV 11, HV 12 - Sobětice“  v předloženém znění. 
 
3. Smlouvu o podmínkách poskytnutnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem: 
„DUR – poldr na Mochtínském potoce“  v předloženém znění. 
 
4. Smlouvu o podmínkách poskytnutnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem: 
„PD Klatovy – Měchurova ul. Rekonstrukce kanalizace“  v předloženém znění. 
 
5. Smlouvu o podmínkách poskytnutnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem: 
„PD Vodojem Rozvoj II – dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení“  
v předloženém znění. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí:  
a/ informaci o obdržení příslibu spolufinancování projektu  „Nákup kontejnerů pro objemný 
odpad“ z OPŽP pro příjemce dotace, kterým je SMO PK a schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě kupní a Smlouvu o výpůjčce k projektu  v předloženém znění. 
 
b/ informace o obdržení příslibu spolufinancování projektu „Doplnění a zkvalitnění systému 
pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
6 774 790 Kč, příslibem poskytnutí dotace městu z OPŽP v předpokládané výši 4 532 262 Kč 



na realizaci dodávky a schvaluje realizaci dodávky v roce 2013. 
 

 
VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení 1. fáze jednacího řízení s uveřejněním nadlimitní 
veřejné zakázky na služby podle §29 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění na akci 
„Realizace projektu energetických úspor metodou EPC v objektech města Klatovy“. 
Nejvhodnější nabídkou je na základě stanovených hodnotících kritérií nabídka firmy ENESA, 
a.s., IČ:27382052. 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města ukončit 1. fázi jednacího řízení s uveřejněním 
zákonem stanoveným způsobem, tj. odesláním Protokolu o konečném výsledku hodnocení 
v předloženém znění všem uchazečům. 
  
 

VIII. 
 Zastupitelstvo města schvaluje výše uvedené dotace a jejich vyplacení z Fondu dotací. 

 
 

IX. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí půjčky 
z Fondu RB XL. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 170 000,- Kč. 

 
 

X. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. 

 
 

XI. 
Zastupitelstvo města Klatov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 a Obecně závazné vyhlášky  
č. 5/2011, v předloženém znění. 

 
 

XII. 
1. Zastupitelstvo města projednalo návrh změny č. 17 ÚPN-SÚ Klatovy, zpracovaného  

 Ing. arch. Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň. 
 

2. Zastupitelstvo města zjistilo, že: 
-   návrh změna č. 17 ÚPN SÚ Klatovy je v souladu s nadřazenou ÚPD – Zásady 
 územního rozvoje Plzeňského kraje, Politika územního rozvoje ČR – navrhované 
 řešení změna nemá vliv na řešení širších vztahů v území, 
- návrh změny č. 17 územního plánu byla 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 rozvoj území. Návrh změny č. 17 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, 



- vystavení návrhu změny č. 17 územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané 
 lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Před řízením o vydání změny 
 č. 17 ÚPN SÚ Klatovy byl návrh upraven v souladu s aktualizací stavebního zákona a 
 jeho prováděcích předpisů platnou od 1. 1. 2013. 
 

3.  Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006Sb., o 
územním plánu a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 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 činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení 
s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona změnu č. 17 Územního plánu sídelního útvaru 
Klatovy. – Návrh změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Klatovy zpracovaný 
v červnu 2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených 
orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy. 

 
4.  Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 

– Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje v Plzni ze dne  
20. 5. 2013, vydané pod č.j. RR/1680/13. 

 
5.  Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ 

Klatovy: 
a/ zabezpečit předání vydané změny č. 17 Územního plánu SÚ odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje 
 b/ vložit data do evidence územně plánovací činnosti (registrační list) 
 c/ provést záznam o vydané změně do hlavního výkresu Územního plánu SÚ Klatovy 

d/ zajistit uložení schválené územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o jejím  
    pořízení na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy. 

 
 

XIII. 
1. Zastupitelstvo města neschválilo vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 84/1, 

Procházkova z důvodu úpadku žadatele – manželů T a MB. 
 

2. Zastupitelstvo města schvaluje využití předkupního práva na bytovou jednotku č. 8/760, 
Za Beránkem, dědictví po p. KW. 

 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou kontrolního výboru č. 2 a konstatuje, že otázky 
byly vysvětleny ve zprávách předložených na jednání ZM dne 26. 6. 2012 a 11. 12. 2012.   
 
 

XV. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami s diskuse. 
 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
     starosta města          místostarosta 
 
    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   



U s n e s e n í 
z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. 10. 2013 v 16:30 hodin 

v zasedací místnosti č. 9 MěÚ Klatovy 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o vyřízení námitek, podaných proti Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby podle § 29 
zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění na akci „Realizace projektu energetických úspor 
metodou EPC v objektech města Klatovy“ tak, že námitkám nevyhovuje. 
 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi města zajistiti odeslání Rozhodnutí o vyřízení námitek 
v předloženém znění bezodkladně všem uchazečům. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města schválilo využití předkupního práva a odkoupení bytové jednotky  
č. 80/3, Plánická 80, Klatovy V. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
     starosta města          místostarosta 
 
     
 
 
 
    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   
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U s n e s e n í 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 5. 11. 2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. a 22. zasedání ZM, 
konaného dne 10. 9. 2013 a 7. 10. 2013. 
 

II. 
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o 
soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů provedlo volbu a zvolilo přísedící 
Okresního soudu v Klatovech – viz přiložený seznam přísedících Okresního soudu 
v Klatovech. 
 

III. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodlo 
1/ k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6  zprávy) po povinné lhůtě zveřejnění 
záměru u vybraných úkonů o následujících majetkoprávních úkonech:  

- prodej nemovitosti – úkony č. 2, 3, 4, 9f, 13b, 
- výkup nemovitostí  – úkony č. 5, 9a, 9b, 13a, 
- bezúplatný převod (dar) nemovitostí do majetku města – 9c, 9d, 9e, 10, 11, 12, 

c) bezúplatný převod pozemků  pp.č. 1196/1, 1196/31, 1196/32, 1196/33, 4217/40, 4217/41 
v k.ú.Tajanov do majetku města od St. pozemkového úřadu – 1297 m2. 

d) bezúplatný převod pozemků pp.č. – 3547/45, 3547/47, 3547/48, 4217/37, 3547/13, 4217/7  v k.ú. 
Klatovy do majetku města od ÚZSVM  – 535 m2. 

e) bezúplatný převod pozemků pp.č. 3505/12, 3505/21, 3505/23 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
ŘSD ČR -  391 m2. 

- přijetí nemovitosti do majetku města – úkon č. 1 
k úkonu č. 1: Přijetí pozemků pp.č. 450/3 v k.ú. Klatovy a pp.č. 1264 v k.ú. Kal do majetku města od 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, formou souhlasného prohlášení. Jedná se 
o pozemek v areálu Domu dětí a mládeže a zemědělský pozemek v Kalu. 
 

- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkony č. 6, 7, 8. 
              

2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 - 13 zprávy) - záměry  
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B    

- vzdání se vlastnického práva ve prospěch města (přijetí nemovitosti formou 
   souhlasného prohlášení) – úkon č. 8, 
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 5, 15a, 
- prodej pozemku výběrovým řízením s vyvolávací cenou 800 Kč/m2 – úkon č. 3b, 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 9, 10b, 10c, 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 10a, 
- směna nemovitostí – úkon č. 13 
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
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Zastupitelstvo města schválilo předkládaný Plán společných zařízení v k. ú. 
Sobětice – úkon č. 1. 

 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B      

- prodej nemovitostí – úkony č. 4, 6, 7, 14, 15b,    
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 11,  
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 12, 
- prodej ppč.1397/2 o výměře 18 m2 žadateli p. Bc. K – úkon č. 3a.  

    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

IV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci, že na základě novely zákona č. 151/1997 Sb. 
o oceňování majetku vyhláškou č. 450/2012 s platností od 1. 1. 2014 končí platnost 1. Cenové 
mapy stavebních pozemků na území města Klatov o dalším  postupu v uvedené věci, 
stanoveném Radou města. 
 
      V. 
Zastupitelstvo města neschválilo využití předkupního práva k bytové jednotce č. 84/1, 
Procházkova 84/V, Klatovy za cenu 768 800,- Kč. 
 
 
      VI. 
Zastupitelstvo města Klatov nesouhlasilo s návrhem společnosti BONVER WIN a.s. na 
budoucí spolupráci v oblasti provozování hracích přístrojů a ukládá starostovi města v tomto 
smyslu společnosti odpovědět. 
 
 
      VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu č. 12121003 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci 
OPŽP k projektu s názvem: „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“  v předloženém 
znění. 
 
 
      VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o změně smlouvy č. 9255910012 – D (smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích – na dům čp. Klatovy  125/V) v předloženém znění. 
 
 
      IX. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akcí do Programu regenerace MPZ pro rok 2014: 

- objekt č.p. 66/I, nám. Míru, Klatovy - oprava soklu, 
- objekt věže u č.p. 174/I, Plánická ul., Klatovy – nátěr šindelové střechy, 
- objekt č.p. 63/I, nám. Míru, Klatov – oprava komínů. 

 
 
      X. 
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, schválila 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o spádových obvodech pro umístění žáků do 1. tříd ZŠ 
v Klatovech pro školní rok 2014/15. 
 
 
      XI. 
Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2014. 
 
      XII. 
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení dotací na pravidelnou činnost mládeže – 2. pol. 2013 
 LTK     53 934,- Kč 
 Atletika Klatovy   67 818,- Kč 
 TJ SOKOL Klatovy 163 404,- Kč  
 SK Klatovy 1898   66 216,- Kč 
 BK Klatovy    84 906,- Kč 
 
 
      XIII. 
Zastupitelstvo město schválilo rozpočtové opatření č. 5/2013. 
 
 
      XIV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ze Zlatého fondu Pošumavskému auto 
moto klubu ve výši 850 000 Kč pro rok 2014, ve výši 850 000 Kč pro rok 2015 a poskytnutí 
příspěvku Triatlon Klubu Klatovy ve výši 100 000 Kč pro rok 2014 a ve výši 100 000 Kč pro 
rok 2015. 
 
      XV. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. r) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, rozhodlo pojmenovat nově vzniklou ulici na Horažďovickém předměstí 
„Žitná“.  
 
      XVI. 
1/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o možnosti zapojení města Klatovy do 

systému separace bioodpadů kompostováním v domácích kompostérech. 
2/ Zastupitelstvo města uložilo OŽP ve spolupráci s ORM činit další potřebné kroky ke 

zjištění zájmu občanů, propagace projektu a podání žádosti o dotaci z příslušného 
dotačního titulu SFŽP. 

 
 
       XVII. 
Zastupitelstvo města: 
1/  schválilo návrh zadání ÚPN Klatovy,  
2/  uložilo OVÚP zajistit zpracování návrhu ÚPN Klatovy. Krajský úřad Plzeňského kraje – 

odbor životního prostředí, nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu zadání ÚPN 
Klatovy z hlediska vlivů na životní prostředí – navrhované řešení nemůže mít významný 
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
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      XVIII. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi. 
Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří  Š t a n c l 
     starosta města          místostarosta 
 
     
 
 
 
    Ing. Václav  C h r o u s t 
               místostarosta   
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Usnesení 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 17. 12. 2013 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 

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

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání ZM, konaného 
dne 5. 11. 2013. 
 
      II. 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění rozhodlo 
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 5 – 6 zprávy) po povinné lhůtě zveřejnění 
záměru u vybraných úkonů o následujících majetkoprávních úkonech: 

- prodej nemovitosti – úkony č. 1, 2, 3, 9, 10, 
- směna nemovitostí – úkon č. 7, 
- bezúplatný převod (dar) nemovitostí do majetku města – 5, 6b, 6c, 

k úkonu 6b/ bezúplatný převod pozemků Plzeňského kraje pp.č. 3593/16, 3593/17, 3593/19 
v k.ú. Klatovy o celkové výměře 557 m2 do majetku města 

k úkonu 6c/ bezúplatný převod stavby kanalizační stoky A z KT 250 v pp.č. 2073/8, 2073/7, 
3405/66, 3405/73, 3405/8 v délce 19,5 bm v k.ú. Klatovy z majetku Plzeňského 
kraje do majetku města, 

 
- bezúplatný převod (dar) nemovitostí z majetku města – 6a 

k úkonu 6a/ bezúplatný převod obecních pozemků pp.č. 2446/5, 2446/6, 2446/7 v k.ú. 
Klatovy o celkové výměře 146 m2 Plzeňskému kraji, 
 

- přijetí nemovitosti do majetku měst  - úkon č. 4 
k úkonu č. 4/ přijetí pozemků do vlastnictví města Klatovy – pp.č. 4230/1, 4230/2, 4251 a 
4252 o celkové výměře 467 m2 v k.ú. Klatovy od ČR – Ministerstva obrany, Tychonova 
221/1, Praha 6, Hradčany formou souhlasného prohlášení. Jedná se o roh ulic Dragounská – 
Havlíčkova a Havlíčkova – Za Kasárny,  
 

- prodej bytů a nebytové jednotky dle Zásad prodeje – úkony č. 8, 11a, 11b 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 13 zprávy) – záměry 
  Zastupitelstvo města rozhodlo 
  o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 

- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 6, 7, 8, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 2, 
- prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě darovací – úkon č. 9, 
- uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě darovací – úkon č. 10 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
- výkup nemovitostí – úkony č. 3 - stažen z programu, 4b, 5 
- směna nemovitostí – úkon č. 4a 
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III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2013. 
 
 

IV. 
a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Klatovy na rok 2014 takto: 
 
celkové příjmy rozpočtu ve výši:   346.905 tis. Kč 
celkové výdaje rozpočtu ve výši:   256.115 tis. Kč 
rozpočtovou rezervu v celkové výši:      74.600 tis. Kč 
závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle tabulky č. 3 
rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle tabulky č. 4 
rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle tabulky č. 5 
plán hospodářské činnosti města pro rok 2014 dle tabulky č. 6 
splátky úvěrů ve výši 16.190 tis. Kč dle tabulky č. 7 
limit na platby zaměstnanců Městského úřadu Klatovy dle tabulky č. 8 
 
b) Zastupitelstvo vzalo na vědomí aktualizovaný Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014: 

a) mimořádné dotace z Fondu dotací pro rok 2014 
1. TJ START VD Luby 200 000,-- Kč 
2. Stálá divadelní scéna Klatovy 700 000,-- Kč 
3. HC Klatovy o. s. pro mládežnická     
    družstva 

2 050 000,-- Kč 

4. Senior HC Klatovy s. r. o. pro družstvo 
     mužů 

350 000,-- Kč 

5. SK Klatovy 1898, o. s.  350 000,-- Kč 
6. SK BMX Klatovy o. s.  200 000,-- Kč 
7. Basketbalový klub Klatovy 260 000,-- Kč 
8. Oblastní charita Klatovy 350 000,-- Kč 

b) první část investičních akcí roku 2014. 
 a/ bazén - dostavba wellness     30 324 tis. Kč 

 b/ zatraktivnění areálu letního kina  
    v Klatovech na kulturní centrum      9 100 tis. Kč 

 c/ Sady Dr. Hostaše        2 500 tis. Kč 
 d/ MŠ Nár. mučedníků - projekt „Tvořivá zahrada“    3 300 tis. Kč 
 e/ Mercandinovy sady - revitalizace rybníka     2 000 tis. Kč 
 g/ pavilon skla         7 000 tis. Kč 

 
 

VI. 
1. Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací projektu, určeného ke spolufinancování 

z ROP NUTS II Jihozápad „Vybavení pro potřeby výuky ZŠ Klatovy“ s celkovými 
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předpokládanými výdaji ve výši 2 550 598 Kč vč. DPH a schválilo finanční krytí 
z rozpočtu města v roce 2014 s částkou 2 550 598 Kč vč. DPH. 

 
 2.  Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací projektu, určeného ke spolufinancování 

 z ROP NUTS II Jihozápad „Pavilon skla Klatovy“ s celkovými předpokládanými 
 výdaji ve výši 15 686 042 Kč vč. DPH a schválilo finanční krytí z rozpočtu města 
 v roce 2014 s částkou 15 686 042 Kč vč. DPH. 

 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2014 dle návrhu – tj. 
33,33 Kč (včetně DPH) za vodné a 27,71 Kč (včetně DPH) za stočné. 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb 
se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor metodou EPC 
v objektech města Klatovy“ mezi městem Klatovy jako klientem a firmou ENESA, 
a.s., IČ 27382052 jako ESCO v předloženém znění. 

 
 

IX. 
1. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace ze SFŽP 

k projektům: 
 a/ Revitalizace MŠ Máchova 668 Klatovy, 
 b/ Snížení energetické náročnosti objektu azylového domu a ubytovny Klatovy, 
 c/ Regenerace sadů Dr. Hostaše, Klatovy v předloženém znění. 
 

2.  Zastupitelstvo města schválilo zařazení projektu Regenerace sadů Dr. K. Hostaše, 
 Klatovy do rozpočtu města pro roky 2014 a 2015 s celkovými náklady ve výši 
 5 500 000 Kč. 

 
 

X. 
Zastupitelstvo města po projednání žádosti Ing. JT o proplacení části nákladů na 
opravu komunikace č. parcely 139/6 v k.ú. Luby schválilo proplacení částky ve výši 
68 054 Kč Ing. T. 

 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo rozšíření zřizovací listiny MěÚSS o poskytování služeb 
denního stacionáře. 

 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření  
smlouvy o úplatném postoupení pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor 
uvedených v podkladovém materiálu. 
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XIII. 
ZM bere na vědomí dopis společnosti BONVER WIN a.s. 

 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města schválilo společnosti Zimní stadion Klatovy o.p.s. prodloužení 
výpůjčky objektu zimního stadionu a ubytovny o 15 let, tj. do 31.12.2028.   

 
 

XV. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf   S a l v e t  r     JUDr. Jiří Š t a n c l 
                       starosta města             místostarosta  
 
 
 
 
     Ing. Václav Ch r o u s t 
                                                       místostarosta 
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