
U S N E S E N Í 
 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30.01.2018 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání ZM, 
konaného dne 12.12.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3-4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1, 
- dar, bezúplatný převod nemovitostí do majetku města - úkony č. 2, 3; 

k úkonu č. 3: bezúplatný převod pozemků p.č. 3666/2, 4242/399, 4005/2, 
4242/401, 4242/670, 4242/677 o celkové výměře 1 539 m2 v k.ú. Klatovy, pp.č. 
11/13, 11/22, 11/28 o celkové výměře 1 657 m2 v k. ú. Habartice u Obytců, pp.č. 
239/34, 239/38 o celkové výměře 552 m2 v k.ú. Kvaslice a pp.č. 596/1 o výměře 
546 m2 v k.ú. Střeziměř od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 
622/11, 163 00 Praha 6-Řepy, do majetku města, 

- výkup nemovitostí - úkon č. 4, 
k úkonu č. 4: výkup nemovitostí pp.č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp.č 35 o celkové 
výměře 4 491 m2 v  k.ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, Praha 2. 
 

K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5-8  zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3,  
- směna nemovitostí - úkony č. 5, 6 
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem, 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) rozpočtové opatření č. 1/2018, 
2) v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace na provoz Domova 
pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní charitu Klatovy za období II. pololetí 2017 
v celkové výši 120 011 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, 

3) v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého 
fondu Triatlon klubu Klatovy ve výši 125 000 Kč pro rok 2018 a ve stejné výši pro 
rok 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí. 
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IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na 
projekt Univerzita třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2017/2018 ve výši 
63.000 Kč. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovilo souhlas s uzavřením 
dohody o provedení práce s p. Mgr. Jaroslavem Pletichou na hudební doprovod při 
svatebních obřadech a s pí Bc. Vlastou Komaňskou na vítání občánků a návštěvy 
jubilantů. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, rozhodlo nově vzniklou ulici v průmyslové zóně Pod Borem 
pojmenovat Schiffauerova. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 1/2018,      
o místních poplatcích, dle varianty 2 návrhu. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města neschválilo prodej bytu č. 16, Suvorovova 692/IV, Klatovy, paní 
Barboře Velíčkové, Masarykova 391/III, Klatovy. 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 


