
U S N E S E N Í 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 27.06.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZM, 
konaného dne 28.03.2017. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu                        
v Klatovech dle přiloženého seznamu s podmínkou úhrady náhrady platu (refundace) 
v případě zaměstnanců města Klatov. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města se seznámilo se Strategickým plánem rozoje města Klatov 
2017-2025 s výhledem do roku 2030. 
 
 

IV. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1, 3,  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 4, 5, 9, 
- směna nemovitostí - úkon č. 7, 
- dary nemovitostí do majetku města - úkony č. 6, 8 (ve znění upřesnění), 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 2. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3, 4, 5, 11, 
- výkup nemovitostí - úkon č. 10 a, 
- dary nemovitostí do majetku města - úkony č. 7, 9, 
- dary nemovitostí z majetku města - úkony č. 8, 10 c, 
- směnu nemovitostí - úkon č. 10 b 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem; 
 
zastupitelstvo města schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad                   
o provedení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Obytců a k.ú. 
Kvaslice - úkon č. 12; 
 
zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony 
(část B): 
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 6. 
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V. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 odst. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace Spolku Ulice na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatov pro rok 2017 ve výši 120.000 Kč 
z rozpočtu kapitoly 8 odboru sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací akce „Stavební úpravy technologie SCZT 
Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa“ v roce 2017 s dotací OPŽP v režimu de-minimis. 
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.   
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí uvedených dotací přesahujících v jednotlivém případě částku             
50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí.  

 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění 
vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města neschválilo prodej bytu č. 11, Suvorovova 692/IV, Klatovy,              
sl. Renatě a Andree Jančovým za podmínek dle Zásad prodeje bytového fondu. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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