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U s n e s e n í  

z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 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 24. zasedání ZM, konaného 
dne 17. 12. 2013. 
Zastupitelstvo města uložilo radě města předložit na jednání ZM dne 25. 3. 2014 koncepci na 
využití objektu čp. 58/I v Klatovech. 
 

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 - 6  zprávy) 

Zastupitelstvo města rozhodlo, po povinné lhůtě zveřejnění záměru u vybraných úkonů  
o následujících majetkoprávních úkonech:  

- prodej nemovitosti – úkony č. 1, 3, 4, 5, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 2, 
- prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě darovací do 31. 12. 2025 –  

úkon č. 6 
- budoucí bezúplatný převod (dar) nemovitostí do majetku města – úkon č. 7 
- schválení  omezujících a sankčních podmínek pro bezúplatný převod –  

úkon č. 8 
k úkonu č. 8: ZM schvaluje omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod pozemku – 
pp. č. 4006/2 v k.ú. Klatovy o výměře 61 m2 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město. 

- prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a darovací do  
31. 12. 2014 – úkon č. 9 

            - schválení uzavření Dodatku č. 1 k SOBK ze dne 3. 10. 2011 – úkon č. 10 
 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 - 11 zprávy) - záměry  

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

- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 4b), 
- přijetí nemovitostí do majetku města formou souhlasného prohlášení –  
  úkon č.5, 
- bezúplatný převod nemovitostí (dar) do majetku města – úkon č. 6, 8, 
- dar uměleckého díla – 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 – úkon č. 1 
       - výkup nemovitostí – úkony č. 4a.    
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III. 

Zastupitelstvo města schválilo návrhy Smluv o podmínkách poskytnutí dotace   
z ROP NUTS II Jihozápad k projektům:  
a/  Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech 
b/  Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice - Lažánky 
v předloženém znění. 
 

 
IV. 

Zastupitelstvo města schválilo: 
a/ rozpočtové opatření č. 2/2014 dle tabulky č. l 
b/ převody zůstatků rozpočtu roku 2013 do rozpočtu roku 2014 dle tabulky č. 2 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místních poplatcích 
v předloženém znění. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu OŠKCR o vlastnictví zbytků městského 
opevnění a rozhodlo nevykupovat jednotlivé hradební části v soukromém vlastnictví. 
 
 
        
 
 
 
 
 
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 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 25. 3. 2014 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 25. zasedání ZM, konaného 
dne 18. 2. 2014. 

  II. 
Zastupitelstvo měsdt ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodlo  
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 7 zprávy)  
Zastupitelstvo města rozhodlo, po povinné lhůtě zveřejnění záměru u vybraných úkonů o 
následujících majetkoprávních úkonech:  

- prodej nemovitosti – úkony č. 1, 2, 3, 8 (ve znění revokace), 13 (ve znění revokace),  
  14 (ve znění revokace), 15,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 10,  
- prodloužení platnosti Smlouvy o bud. smlouvě kupní do 25. 5. 2015 – úkon č. 11  
- přijetí nemovitosti do majetku města formou souhlasného prohlášení - úkon č. 4,  

K úkonu č. 4: a) od ČR-Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov:  
- k.ú. Točník – pp.č. 464/9, 153/62  
- k.ú. Vícenice – pp.č. 112/16  
- k.ú. Kydliny – pp.č. 204/18  

b) od Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha – Nové Město:  
- k.ú. Klatovy – pp.č. 3792/110  
- k.ú. Točník – pp.č. 466/23.  
- bezúplatný převod (dar) pozemků a staveb do majetku města – 5, 6, 16, 17 

 
K úkonu č. 5: Bezúplatný převod pp. č. 3580 o výměře 1 602 m2 v k.ú. Klatovy se všemi součástmi, do 
majetku města od Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. křížovou cestu z 19. století s jednotlivými 
zastaveními.  

- dar uměleckého díla městu – úkon č. 7,  
- směna nemovitostí – úkon č. 12 (ve znění revokace)  
- zrušení záměru prodeje nemovitosti – úkon č. 9  

 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 8 - 16 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B  

- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 5 (ve znění revokace),  
- bezúplatný převod nemovitostí (dar) do majetku města – úkon č. 7, 8,  
- bezúplatný převod nemovitosti z majetku města – úkon č. 6,  
- výkupy nemovitostí – úkon č. 4, 9c) – formou SoBSK,  
- směny nemovitostí – úkon 9d) – formou SoSBS,  

a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhotovení projekčních prací na stavbu protipovodňového 
opatření „Hruštička“,  
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ve věci využití objektu 58/I - úkon č. 10 - Zastupitelstvo města rozhodnutí o využití objektu 58/I 
odložilo do doby prověření reálnosti zateplení budovy v rámci vypsaných dotačních titulů ze 
SFŽP a ze tří možností doporučuje Radě města vést další jednání pouze o variantách 1/ - ZUŠ  
a 3/ - výběrové řízení na využití objektu s účastí města. 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhu na majetkoprávní úkony uvedené v části B 

- prodej nemovitosti – úkon č. 1 
a uložilo ORM hledat jiný vhodný pozemek 

- výkup nemovitosti – úkon č. 3 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor 
metodou EPC v objektech města Klatovy“, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem  
a firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu 
plnění dle var. A/ – včetně vzduchotechniky v kulturním domě.  
 
      IV. 
Zastupitelstvo města: 
1/ 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 2013 a uzavírá jej, na základě doporučení finanční komise rady města, 
finančního výboru zastupitelstva města a rady města a s vědomím výsledku 
přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením města, a to bez výhrad. 

2/ v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku města Klatov sestavenou 
k 31. 12. 2013 a současně schvaluje převod dosaženého výsledku hospodaření v hlavní 
činnosti ve výši 41 214 683,94 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let a 
v činnosti hospodářské ve výši 5 943 815,84 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav 
hospodářská činnost a ve zbývající části na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých 
let. 

 
V. 

Zastupitelstvu města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014. 
 

 
VI. 

Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, 
Podhůrčí - I. etapa“ v období 04/2014 – 08/2014 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
12 600 000 Kč s tím, že město Klatovy má k dispozici příslib poskytnutí dotace ve výši 60% z 
celkových uznatelných nákladů ve formě Registračního listu.  
 
 

VII. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu, určeného ke spolufinancování z ROP 

NUTS II Jihozápad „ Luby - Za Tatranem-rekonstrukce MK“ s celkovými 
předpokládanými výdaji ve výši 4.556.460,- Kč vč. DPH a schválilo finanční krytí 
z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 4.556.460,- Kč vč. DPH; podmínkou realizace je 
získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 85% celkových způsobilých výdajů 
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projektu. 
 
 
 
2/ Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu, určeného ke spolufinancování z ROP 

NUTS II Jihozápad „Rekonstrukce místních komunikací v obci Štěpánovice“ s celkovými 
předpokládanými výdaji ve výši 15.888.403,- Kč vč. DPH a schválilo finanční krytí 
z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 15.888.403,- Kč vč. DPH; podmínkou realizace je 
získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 85% celkových způsobilých výdajů 
projektu. 

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí 
dotace ze SFŽP k projektu s názvem: „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“ 
v předloženém znění. 
 

IX. 
1/ Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její následné 

rozdělení takto: 
     a/   49 tis. Kč na akci Oprava komínových těles čp. 63/I Klatovy, 
     b/ 111 tis. Kč na akci Oprava fasády čp. 66/I Klatovy, 
     c/   23 tis. Kč na akci Nátěr šindelové střechy čp. 174/ Klatovy. 
2/ Zastupitelstvo města schválilo realizaci akcí v roce 2014 a jejich zařazení do rozpočtu 

města: 
     a/ Opravu komínových těles čp. 63/I Klatovy s celkovými náklady 119 tis. Kč,  
     b/ Opravu fasády čp. 66/I Klatovy s celkovými náklady 267 tis. Kč. 
 
 

X. 
1/  Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční dotace na akci „Rozšíření MK Kydliny“ od 

Plzeňského kraje ve výši 130 000 Kč.  
2/  Zastupitelstvo města schválilo realizaci akce „Rozšíření MK Kydliny“ v roce 2014 a její 

zařazení do rozpočtu s částkou 713 400 Kč.  
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města Klatov: 
1/ vzalo na vědomí zakládací smlouvu, stanovy a organizační řád zájmového sdružení 

právnických osob Asociace měst pro cyklisty, 
2/  schválilo: 

a/  žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty,  
b/  členství města Klatov v Asociaci měst pro cyklisty, 
c/  delegování p. Františka Kocfeldy, vedoucího HO MěÚ Klatovy a náhradníka  

Bc. Luboše Broukala, technika HO MěÚ Klatovy, k zastupování města Klatovy 
na všech valných shromážděních a jednání Asociace měst pro cyklisty, 

 d/ uhrazení částky ve výši 10 000 Kč ročně na členský příspěvek Asociace měst pro 
cyklisty. 

 
XII. 
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Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení XLI. kolo dle přeložené zprávy v celkové výši 495 000 Kč. 
 

 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se ruší Obecně 
závazná vyhláška č. 7/2011, l. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov v předloženém 
znění. 

 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města schválilo využití předkupního práva a zpětné odkoupení bytové jednotky 
č. 8/391, Masarykova 391/II, Klatovy za cenu 89 840 Kč. 
 
 

XV. 
Zastupitelstvo města schválilo návrh přílohy k Zásadám prodeje bytového fondu z majetku 
města Klatov v předloženém rozsahu. 
 
 
      XVI. 
Zastupitelstvo města schválilo rozšíření saunové části přístavby KPB o ochlazovací bazének 
s celkovými náklady max. 2,2 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
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 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 24. 4. 2014 v 16:30 hodin 

v zasedací místnosti čp. 66/I 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 souhlasí s realizaci projektu, určeného ke spolufinancování z ROP 
NUTS II Jihozápad „Rekonstrukce místních komunikací v obci Štěpánovice“ s celkovými 
předpokládanými výdaji ve výši 15 895 971,14 Kč vč. DPH a schválilo finanční krytí 
z rozpočtu města v roce 2015 s částkou 15 895 971,14 Kč vč. DPH; podmínkou realizace je 
získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů 
projektu.  
 
 
 
 
 
 
 
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 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20. 5. 2014 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 26. zasedání ZM, konaného 
dne 25. 3. 2014. 
 

II. 
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 5  zprávy) 
Zastupitelstvo města rozhodlo, po povinné lhůtě zveřejnění záměrů u vybraných úkonů  
o následujících majetkoprávních úkonech:  

- prodeje nemovitosti – úkony č. 1, 3 (ve znění revokace),   
- výkupy nemovitostí – úkony č. 2, 7a), 8, 
- bezúplatný převod nemovitosti z majetku města – úkon č. 4, 
- bezúplatný převod (dar) pozemků a staveb do majetku města – úkon 5, 6, 9, 

  - směna nemovitostí – úkon č. 7b. 
 
K úkonu č. 4:  Bezúplatný převod obecního pozemku č. 450/3 o výměře 374 m2 v k.ú. Klatovy do 

vlastnictví Plzeňského kraje. Pozemek se nachází uprostřed areálu příspěvkové 
organizace Plzeňského kraje – Domu dětí a mládeže a je takto užíván. 

 
K úkonu č. 5:  Bezúplatný převod nemovitostí – pp.č. 811/56, 811/57, 811/58, 811/59, 1221/2, 

1221/3, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 1221/11, 1221/12, 
1221/13 v k.ú. Luby o celkové výměře 2 254 m2, v hranicích geometrického plánu č. 
694-088/2013, do majetku města od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – Nusle. Pozemky jsou zastavěné obecním chodníkem po levé straně 
směrem k vlakovému nádraží v Lubech. 

   
K úkonu č. 6:  Bezúplatný převod části pp.č. 3715/5 a stp.č. 253/1 (dle GP č. 5886-51/2013 se jedná 

o pp.č. 3715/5, 3715/9 a 6717) v k.ú. Klatovy o celkové výměře 475 m2 do majetku 
města od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5. Jedná se o část 
chodníku a veřejné zeleně v Kollárově ulici podél objektu Katastrálního úřadu a 
ČSSZ. 

 
 
                      
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 13 zprávy) - záměry  
Zastupitelstvo města rozhodlo: 

o schválení návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B   
 - prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10b, 

- výkup nemovitostí – úkon č. 9a, 9b, 9c, 
- zřízení předkupního práva – úkon č. 10a, 

a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
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o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B    
- prodeje nemovitostí – úkony č. 11, 12, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 4 – staženo z programu jednání. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že opatrovníkem účastníků řízení p. JF a pí. AF v KoPÚ 
Střeziměř je Město Klatovy a zmocnilo jako zástupce opatrovníka v KoPÚ Střeziměř starostu 
města Mgr. Rudolfa Salvetra. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí podpory a schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze 
SFŽP ČR k projektu s názvem:  „Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz odpadu 
města Klatovy“ v předloženém znění. 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení  realizace akce „Zvukový průvodce – hřbitov sv. 
Jakuba v Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 2014, schválilo přijetí dotace z programu 
přeshraniční spokupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond  
a schválilo Smlouvu o financování projektu. 
 

VI. 
Zastupitelstovo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014. 
 

 
VII. 

Zastupitelsto města schválilo záměr a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro 
město Klatovy. 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo dotace na pravidelnou činnost: 

SK Volejbal Klatovy  52 374 Kč 
SK Klatovy 1898  73 444 Kč 
LTK Klastovy   58 394 Kč 
TJ Sokol Klatovy           149 296 Kč 
Atletika Klatovy  69 230 Kč 
BK Klatovy   82 474 Kč 
 
                                                             
                                                             IX. 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 466/14, 
Dukelská, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění úvěru pro paní OT na 
koupi zahrádky. 
 

 
   X.   

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovení § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, stanovilo počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 
2014 – 2018 na 27 členů. 
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XI. 

Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém správním 
území. 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu Klatovské teplárny a.s. 
 
 
 
 
 
 
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 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 1. 7. 2014 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání ZM, konaného  
dne 20. 5. 2014. 

II. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci k tvorbě ÚP města Klatov. 
 

II I. 
Zastupitelstvo města schválilo „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – Komunitní plán 
sociálních služeb na území Klatovska“ pro období 2014 – 2019 s tím, že z tabulky „ Přehled 
prioritních oblastí a opatření“, vyřazuje ve sl. 2. „Podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi“ 
opatření č. 2.2 Zajištění služby mediace a krizové intervence a rozvoj služeb pro rodiny 
v sociálně nepříznivých situací a opatření č. 2.3 Zajištění činnosti primárního preventika pro 
město Klatovy.  
 

IV . 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodlo: 
k úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 11 zprávy) 

Zastupitelstvo města rozhodlo, po povinné lhůtě zveřejnění záměru u 
vybraných úkonů o následujících majetkoprávních úkonech:  
-  prodeje nemovitosti – úkony č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9b), 20b (ve znění 

revokace),   
-  výkupy nemovitostí – úkony č. 8, 19, 20a (ve znění revokace), 21, 

K úkonu č. 8: Výkup nemovitostí na Hůrce do majetku města: 
a/ pozemku stp.č. 2126 o výměře 19 m2 v k.ú. Klatovy od Správy železniční 

dopravní cesty, st. organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 za celkovou kupní cenu 
25 000 Kč, 

b/  stavby vodojemu na stp.č. 2126 od Českých drah, a.s, nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1 za celkovou kupní cenu 70 000 Kč, 

c/  pozemku  pp.č. 1347/3 o výměře 643 m2 v k.ú. Klatovy od Českých drah, a.s,   
nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 za celkovou kupní cenu 45 000 Kč, 

 
-  zřízení předkupního práva – úkon č. 9a, 
-  zřízení věcného břemene ve prospěch města jako oprávněného – úkony č. 4, 

9c, 14, 15, 16, 17, 18, 
-  prodej bytů dle Zásad – úkon č. 10, 
-  uzavření dohody o narovnání – vrácení kupní ceny – úkon č. 11, 
-  zřízení Práva stavby na pozemcích města – úkony č. 12a, 12b, 12c, 12d, 

12e, 12f, 12g, 
-  prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej dle SOBK – úkon č. 13. 

                      
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 12 - 14 zprávy) - záměry  

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

 - prodej nemovitostí – úkony č. 1,  
a ukládá odboru rozvoje zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem 
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Zastupitelstvo města rozhodlo  
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené  v části B    
- směna nemovitostí – úkon č. 2,  
- prodeje nemovitostí – úkon č. 3, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 5. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že opatrovníkem účastníků řízení (pí. Malá Františka, p. Malý 
František, p. Presl Karel a pí. Preslová Ludmila) v KoPÚ Sobětice u Klatov je Město Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem. 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace k projektu 
„Pavilon skla Klatovy“ v předloženém znění.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu „Zatraktivnění areálu 
letního kina v Klatovech na kulturní centrum“ v předloženém znění. 
 

VI I. 
1/  Zastupitelstvo města schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt Vybavení pro potřeby 

výuky v ZŠ, Klatovy do Regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Stabilizace a 
rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství. 

2/ Zastupitelstvo města  souhlasilo s realizací projektu až do výše celkových výdajů projektu 
3 000 000 Kč, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace 
v rámci rozpočtu města Klatovy. 

 
VI II. 

Zastupitelstvo města schválilo Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP včetně Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace k projektu s názvem:  „Tvořivá zaHRAda k nadechnutí“ v předloženém 
znění. 
 

IX . 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Lipová alej 
v Otíně“ v předloženém znění. 
                                                             

                                                             X. 
1/  Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční dotace na akci „Klatovy, Divadelní čp. 

148 – škola jezuitská latinská“ od Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč. 
2/  Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční dotace na akci „Klatovy, Vrchlického 

sady, Hifiklub Klatovy“ od Plzeňského kraje ve výši 70 000 Kč. 
3/ Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční dotace na akci „Smíšená cyklostezka 

Klatovy – Beňovy“ od Plzeňského kraje ve výši 80 000 Kč. 
4/  Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční dotace na akci „DÚR – Vodovod Dehtín“ 

od Plzeňského kraje ve výši 55 000 Kč. 
5/ Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční dotace na akci „DÚR – Retenční nádrže na 

Stoce „A“ a „B“ před ČOV Klatovy“ od Plzeňského kraje ve výši 30 000 Kč. 
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6/ Zastupitelstvo města schválilo přijetí neinvestiční dotace na akce „Příspěvek na potřeby 
JSDHO Štěpánovice“, „Příspěvek na potřeby JSDHO Střeziměř“ a „Příspěvek na potřeby 
JSDHO Dehtín“ od Plzeňského kraje ve výši 8 044 Kč na jednotlivé akce.  

 
XI. 

Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti „Zásad pro poskytování příspěvku na 
protipovodňová a protizáplavová opatření“ do 31. 12. 2015. 
 

XI I. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014. 
 

XI II. 
1/ Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválolo přijetí úvěru pro město 
Klatovy s maximálním úvěrovým rámcem ve výši 70 000 tis. Kč. 

2/ Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 s pohyblivou 
úrokovou sazbou tvořenou součtem referenční sazby 1 M PRIBOR a pevné přirážky 
(marže) banky ve výši 0,190 % p. a. z jistiny úvěru.  

 
       XIV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení  XLII. kolo dle 
předložení zrpávy v celkové výši  100 000 Kč. 
 
      XV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu z Dětského fóra Zdravého města a pověřilo 
vedení města projednat aktuální náměty s příslušnými organizacemi. 
 

XVI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit výběrové řízení na úplatné postoupení pohledávek města 
z titulu nájemného bytů. 
 

XVII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu za r. 2013 Šumavských vodovodů a 
kanalizací a.s. Klatovy. 
 
      XVIII. 
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   
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  U s n e s e n í 
z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 12. listopadu 2014 

v 19:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Klatovech 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo Jednací a Volební řád ZM na volební období 2014 – 2018. 
 
      II.     
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění zvolilo: 
 
do funkce starosty města: Mgr. Salvetr Rudolf 
do funkce místostarosty: Ing. Chroust Václav 
do funkce místostarosty: Ing. Kříž Martin 
 

III. 
Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění stanoví 9 člennou radu města. Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m/ 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění volí kromě starosty a dvou místostarostů 
dalších 6 členů RM: 
 
1/ Ing. Dio Jiří 
2/ Fiala Petr 
3/  MUDr. Chroust Miloš 
4/ MUDr. Janek Michal 
5/ Ing. Nejdl Jaroslav 
6/ Mgr. Tomaierová Věra 
 

IV. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění určuje Ing. Václava Chrousta zastupujícím místostarostou v době 
nepřítomnosti starosty města. 
 

V. 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města svolat zasedání rady města do 7 dnů od data 
dnešního zasedání. 
Termín: dle textu     Zodpovídá: Mgr. R. Salvetr 
 
 
 

 
Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města 
 

 
Ing. Václav Chroust      Ing. Martin Kříž 
   místostarosta         místostarosta 
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U s n e s e n í  
z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 9. 12. 2014 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 31. zasedání ZM, konaného 
dne 7. 10. 2014. 
 

II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 5 - 8 zprávy)  

Zastupitelstvo města rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných 
úkonů o schválení následujících majetkoprávních úkonech:  
- prodej nemovitosti – úkony č. 3, 4, 17,  
- vypořádání duplicitního spoluvlastnictví – úkon č. 1,  
- směna nemovitostí – úkony č. 2, 5,  
- využití předkupního práva ve prospěch města – úkon č. 6,  

- k úkonu č. 6: ZM rozhodlo využití předkupního práva města k dvojhrobce č. 60, odd. V na 
hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech za finanční úhradu vlastníkovi, ČR-Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Praha ve výši 25 000 Kč,  

- zřízení věcného břemene ve prospěch města – úkony č. 13,  
- prodej bytových a nebytových jednotek dle Zásad: úkony č. 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
- prodloužení tříleté lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve Smlouvě o budoucí  

smlouvě kupní ze dne 23. 1. 2012 o 6 měsíců pro WT-Design s.r.o. – úkon č. 15.  
 
ZM schválilo omezující a sankční podmínky pro bezúplatný převod pozemkových 
parcel č. 3405/69, č. 3405/71, č. 3405/73, č. 3405/74, č. 3422/57, č. 3422/58, č. 
3422/59, č. 3422/60, č. 3422/61, č. 3422/62, č. 3422/63, č. 3422/66, č. 3422/67, č. 
3422/68, , č. 3422/72, č. 3422/73, č. 3422/75, č. 3422/77, č. 3422/78, č. 3422/80, č. 
3422/82, č. 3422/85, č. 3422/88, č. 3475/45, č. 3475/48 v k.ú. Klatovy do majetku 
města od ČR-Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle.  

 
ZM neschválilo výkup nemovitostí - stp.č. 4019 vč. objektu čp. 792/II., stp.č. 4018 
vč. objektu garáží, části stp.č. 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16 a 3584/17 v k.ú.  
Klatovy do majetku města od vlastníka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,  
Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu 8 500 000 Kč včetně zřízení věcného břemene  
– služebnosti inženýrských sítí – přípojek kanalizace, vodovodu a plynovodu na pp.č.  
2493/2, 3584/6 a 4372 v k.ú. Klatovy pro objekt na stp.č. 1998 v k.ú. Klatovy mezi  
městem Klatovy jako povinným z věcného břemene a ČR-Krajským ředitelstvím   
policie Plzeňského kraje jako oprávněným z věcného břemene, bezúplatně, na dobu  
neurčitou.  
 

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  
- prodej nemovitostí – úkony č. 5, 6, 7, 9a,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 2,  
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a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.  
 
  
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 
o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B 
- výkup nemovitosti – úkony č. 3, 4, 

k úkonu č. 4 – vyvolat jednání s Plzeňským krajem ohledně bezúplatného převodu či prodeje 
za symbolickou cenu 

- bezúplatnou rezervaci nemovitosti – úkon č. 9b. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o stažení majetkoprávního úkonu, uvedené v části B  
– směna nemovitostí - úkon č. 8. 
 
Zastupitelstvo města schválilo Plán společných zařízení v rámci Komplexních 
pozemkových úprav k.ú. Kydliny – úkon č. 1. 
 

 
                                                             III. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu 
města a jmenovalo místostarostu Ing. Václava Chrousta určeným členem zastupitelstva ve 
věci pořízení nového ÚP. 

 
IV. 

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Kompostéry 
pro domácnosti ve městě Klatovy“ v předloženém znění. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu 
s názvem: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“ v předloženém znění. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Rybník 
Sobětice“ v předloženém znění. 
 
        VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu 
s názvem: „Zateplení MŠ U Pošty 682 Klatovy“ v předloženém znění. 
 
 

VIII. 
1/ Zastupitelstvo města Klatovy schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt 

Rekonstrukce místních komunikací v obci Štěpánovice“ do 35. výzvy Regionálního 
operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj 
místních komunikací. Město Klatovy souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním 
a spolufinancováním v rámci rozpočtu města Klatovy v případě schválení dotace.  
V rámci rozpočtu města Klatovy je zajištěno financování tohoto projektu až do výše  
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16 500 000 Kč.  
2/ Zastupitelstvo města Klatovy schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt „Chodník 

Točník“ do 35. výzvy Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost 
center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Klatovy souhlasí  
s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v rámci rozpočtu města 
Klatovy v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města Klatovy je zajištěno 
financování tohoto projektu až do výše 17 000 000 Kč.  

3/ Zastupitelstvo města Klatovy schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce místních komunikací Luby, Činov a Drslavice“ do 35. výzvy 
Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 
1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Klatovy souhlasí s realizací projektu, jeho 
předfinancováním a spolufinancováním v rámci rozpočtu města Klatovy v případě 
schválení dotace. V rámci rozpočtu města Klatovy je zajištěno financování tohoto 
projektu až do výše 10 100 000 Kč. 

 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 400 000 Kč od Státního fondu 
kinematografie na podporu projektu: Digitalizace klatovských kin. 
 

 
X. 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2014. 
 

 
XI. 

1/  Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 
a/ aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatovy na roky 2015 – 2019, 
b/ rozpočet města Klatovy na rok 2015 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 348 495 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši: 255 380 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu (po odečtení splátek úvěrů) ve výši: 76 855 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle Přílohy 

č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2014 dle Přílohy č. 5 
• Splátky úvěrů ve výši 16 190 tis. Kč dle Přílohy č. 6 
• Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 7. 

 
2/  Zastupitelstvo města schválilo vyplacení mimořádných dotací z Fondu dotací  

v roce 2015: 
• Tělovýchovná jednota START Luby   200 000 Kč 
• Stálá divadelní scéna Klatovy   700 000 Kč 
• HC Klatovy o.s. pro mládežnická družstva          2 050 000 Kč 
• Senior HC Klatovy s. r.o., pro družstvo mužů, 350 000 Kč 
• SK Klatovy 1898, spolek    300 000 Kč 
• Basketbalový klub Klatovy    260 000 Kč 
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XII. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015. 
 

 
XIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m/ zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o zřízení Kontrolního a Finančního 
výboru. 
Zastupitelstvo města podle stejného ustanovení zákona zvolilo za předsedu Kontrolního 
výboru Mgr. Dušana Kučeru, za předsedu Finančního výboru Ing. Jaromíra Kalivodu. 
Dále zvolilo členy Kontrolního výboru:  Ing. Nejdlová Ivana, Bc., Ing. Irlbeková Miroslava, 
Rehák Jaroslav, JUDr. Štancl Jiří, Ing. Gabriel Jiří, Fiala Petr 
a členy Finančního výboru: Brunner Michal, Ing. Honzík Pavel, Strolený Pavel, Ing. Jakubčík 
Igor, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Nedvěd Miroslav. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n/ zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších přepisů a v souladu s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb., 
rozhodlo o výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov a ostatním 
předsedům a členům výborů a komisí podle přiložené tabulky s platností od 1. 12. 2014. 
 

 
Funkce Výše odměny 

Člen ZM   870,- 
Člen ZM + předseda výboru nebo komise 2350,- 
Člen ZM + člen komise 1170,- 
Člen ZM + člen výboru 2010,- 
Člen ZM + předseda komise SPOD 1480,- 
Člen RM 2550,- 
Člen RM + předseda komise 3150,- 
Člen RM + člen komise 2850,- 
Nečlen ZM + předseda komise 1480,- 
Nečlen ZM + člen komise nebo výboru   300,- 

 
 
 

XV. 
 
Zastupitelstvo města jmenovalo na základě doporučení RM ze  zasedání dne 2.12. 2014 
místostarostu Ing. Martina Kříže politickým zástupcem města pro projekt Klatovy – Zdravé 
město, který je realizován v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR. 
 
 

XVI. 
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Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2015: 

1/ Uspořádání sportovních aktivit mládeže. 
2/ Uspořádání kulturních aktivit mládeže. 
3/  Historie, kultura a přítomnost Klatov. 
4/ Podpora významných akcí, spolkové činnosti. 
 
 
                                                        XVII. 

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. 3/2014 o spádových obvodech pro umístnění žáků do 1. tříd ZŠ 
v Klatovech pro školní rok 2015/16. 
 
 

XVIII. 
Zastupitelstvo města schválilo dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Klatovy, Studentská 
601, příspěvkové organizace v předloženém znění. 
 
 
      XIX. 
Zastupitelstvo města schválilo zařadit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 2015 
v následujícím pořadí: 
č. 1 – objekt čp. 63/I, náměstí Míru, Klatovy – oprava komínů II. etapa, 
č. 2 – objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – oprava komínů. 
 
 

XX. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2015 dle návrhu – tj. 33,48 Kč 
(včetně DPH) za vodné a 27,93 Kč (včetně DPH) za stočné. 
 
 

XXI. 
Zastupitelstvo města setrvává na svém stanovisku odmítající hazard na území města Klatov  
v souladu s přijetou vyhláškou č. 1/2012 ze dne 24. 2. 2012.  

 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr          Ing. Václav Chroust 

          starosta města                          místostarosta  
       
 
 
    Ing. Martin Kříž 
      místostarosta 
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