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Z Á P I S  č.  28 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného           
dne 27.03.2018 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. 
 
 
Přítomno:  22 členů ZM (v 19:13 h se dostavil p. Fiala, ve 20:00 h pí Hulešová) 
 
 
Omluveni:  Mgr. Pleticha, p. Buriánek, Bc. Komaňská, MUDr. Jelínek, JUDr. Štancl 
 
 
Přítomno občanů: 27 

 
 
 

Program:  
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění usnesení 
2) Návrhy na majetkoprávní úkony 
3) Závěrečný účet města za rok 2017 a účetní závěrka města za rok 2017 
4) Rozpočtové opatření č. 2/2018 
5) Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ pro rok 

2018, příspěvek na opravu objektu čp. 36 v ul. Čs. legií, Klatovy 
6) Investiční záměr společnosti T-Mobile 
7) Výsledek výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na 

území města Klatov - 1. kolo 
8) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2018/2019 
9) Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu 
10) Žádost Spolku Ulice Plzeň o dotaci pro rok 2018 na výkon terénní sociální práce 

v Klatovech 
11) Žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného 
12) Zprávy vedení města 
13) Diskuse 
14) Usnesení a závěr 
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města                    
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
21.03.2018 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 20 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                        
Ing. Dio a Mgr. Kučera zápis podepsali a souhlasí. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: p. Strolený a Mgr. Karnet. 
 
Hlasování - p. Strolený: pro se vyslovilo 20 členů ZM - p. Strolený byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování - Mgr. Karnet: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Mgr. Karnet byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Rehák, Mgr. Zwiefelhofer a 
MUDr. Janek. 
 
Hlasování - p. Rehák: pro se vyslovilo 20 členů ZM - p. Rehák byl zvolen členem 
návrhové komise. 
 
Hlasování - Mgr. Zwiefelhofer: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování - Mgr. Zwiefelhofer byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - MUDr. Janek: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Mgr. Zwiefelhofer byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů. 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem jednání. Upozornil, že jedním z bodů 
informací bude soutěž na památník k 100 letům ukončení války a vzniku 
Československa - vítězné soutěžní návrhy. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 27. zasedání ZM, konaného dne 30.01.2018, seznámil 
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
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Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM - zastupitelstvo města bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání ZM. 
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Majetkoprávní úkony č. 1 až 4, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
30.01.2018, byly zveřejněny ve dnech 02.02.2018 až 20.02.2018 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkon č. 5 nebyl zveřejněn, zákon o obcích to nevyžaduje. 
 
5) NOVÝ ÚKON - dar pozemků do majetku města (Plánické předměstí) 
 k.ú. Klatovy - části pp.č. 3179/96, 3179/131, 3179/128, 3179/167, žadatelé: 

Klatovská stavební kancelář s.r.o., Chodská 1032/27, Praha; Ing. Zbyněk 
Červený, Alešova 829, Klatovy. 

 Žadatel je investorem výstavby šesti bytových domů na Plánickém předměstí 
v rámci akce: „96 bj. Plánické předměstí Klatovy - IV. etapa“, která navazuje na 
již realizované tři etapy výstavby bytových domů v celkem 8 domech.  

 Rada města vydala souhlas s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí 
(souhlasu) na stavbu: „96 bj. Plánické předměstí Klatovy - IV. etapa“ a rozhodla 
o přijetí daru staveb veřejného charakteru do majetku města (kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení, zpevněné plochy, sadové úpravy) a doporučila ZM 
schválit dar pozemků zastavěných technickou infrastrukturou. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo dar částí pp.č. 3179/128 a 3179/167 v k.ú. 
Klatovy zastavěných stavbami veřejného charakteru vybudovaných v rámci IV. 
etapy zástavby Plánického předměstí od Klatovské stavební kanceláře s.r.o., 
Chodská 1032/27, Praha, pp.č. 3179/96 a 3179/131 v k.ú. Klatovy od Ing. 
Zbyňka Červeného, Alešova 829, Klatovy, popř. jejich právních nástupců do 
majetku města. 

 
Hlasování - body 1 až 5: pro se vyslovilo 20 členů ZM - body 1 až 5 byly 
schváleny. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Fiala - počet zastupitelů se zvýšil na 21. 
 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Prodej obecního pozemku (Chaloupky) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 2596/2, žadatel: XXXXXX, Masarykova XX, Klatovy, výměra 

138 m2. Cena - znalecký posudek nebyl zadán, cena sousední části pozemku 
prodaného v roce 2011 činila 540,00 Kč/m2, celkem     74.520,00 Kč bez DPH. 

 Pan XXXXXXX žádá o prodej obecního pozemku, který sousedí s jeho 
pozemkem v lokalitě Chaloupky v Klatovech. Pozemek se nachází mezi místní 
komunikací a oplocením pozemku žadatele a v jedné jeho části přes něj žadatel 
přejíždí k vratům na jeho pozemek. V roce 2011 byl prodán vlastnici 
sousedního pozemku obecní pozemek v oplocení. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej. 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej obecního pozemku pp.č. 2596/2 o výměře 
138 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 540,00 Kč/m2, tj. celkem 74.520,00 Kč bez DPH, 
XXXXXXX, Masarykova XXX, Klatovy.  
 
P. Rehák - tento záměr jsme probírali na majetkové komisi, nevidím tady 
stanovisko majetkové komise. Proč se potřebujeme zbavit tohoto pozemku - 
zeleně? Vedlejší pozemek byl prodán vlastnici, byla to náprava letitého stavu. 
Nebude nám někdy v budoucnu tento pozemek dobrý k rozšíření cesty, 
chodníku, uložení vodovodu, kanalizace a dalších? Jaký je záměr žadatele? 
Proč by se měly pozemky scelovat, když je to jedna z mála zelení, která tam je? 
 
Pan starosta - znám stanovisko majetkové komise, rada města si nechala 
předložit ještě další věci k tomu, navazuje na oplocení vedlejšího pozemku, je 
to 138 m2 - tam nevybudujeme hřiště nebo něco obdobného. Rada s tím 
souhlasila tak, aby se to nedotklo případného rozšíření cesty. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 17 členů ZM, proti byli 3 členové a 1 člen se zdržel 
hlasování - usnesení bylo schváleno. 

 
 
2) Výkup pozemku (Kydliny) 
 k.ú. Kydliny - pp.č. 688, vlastník: XXXXXX, Kydliny XX, výměra 75 m2. 

Cena dle ZP:  
 - administrativní 140,48 Kč/m2 celkem 10.536,00 Kč 

- obvyklá 170,00 Kč/m2 celkem 12.750,00 Kč 
 - smluvní 130,00 Kč/m2 celkem   9.750,00 Kč 
 Na základě požadavku osadního výboru o scelení obecních nemovitostí začal 

ORM jednat o výkupu soukromého pozemku. Obecní pozemky užívá SDH 
Kydliny. Soukromý pozemek je vklíněn mezi obecní nemovitosti. Vlastník 
požadoval cenu dle znaleckého posudku 170,00 Kč/m2.  
RM 19.09.2017 uložila jednat s vlastníkem o ceně 130,00 Kč/m2, což byla cena, 
za kterou město bylo ochotno koupit jiný pozemek obdobného charakteru 
(septik Otín). Vlastník s cenou nesouhlasil. Místní hasiči se rozhodli cenu do 
170,00 Kč/m2 doplatit, jedná se o 3.000,00 Kč. Proto nyní vlastník souhlasí 
s výkupem za 130,00 Kč/m2. 

 Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemku. 
 Osadní výbor doporučil schválit výkup pozemku. 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo výkup pp.č. 688 o výměře 75 m2 v k.ú. Kydliny za 
cenu smluvní 130,00 Kč/m2, celkem 9.750,00 Kč, do majetku města od 
XXXXXXX, Kydliny XX. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
3) Prodej pozemku (Čínov) 
 k.ú. Klatovy - část pp.č. 3653/2, žadatelé: XXXXXXX, K Čínovu XXX, Klatovy, 

XXXXX, Drahlín XX, výměra cca 310 m2. 
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Cena dle ZP: 
 - obvyklá 300,00 Kč/m2 celkem 93.000,00 Kč 
 - administrativní 270,00 Kč/m2 celkem 83.700,00 Kč 
 Spoluvlastníci sousední nemovitosti žádají o prodej obecního pozemku, kterým 

by si zajistili přístup na jejich pozemek. V horní části pozemku je navržena 
elektropřípojka pro základnovou stanici Vodafone. Žadatelé souhlasí 
s prodejem pouze spodní části pozemku, která je pro ně nyní důležitá pro 
vytvoření přístupu na jejich pozemek.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku. 
Osadní výbor souhlasil s prodejem obecního pozemku. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pp.č. 3653/2 o výměře cca 310 m2 
v k.ú. Klatovy za cenu obvyklou 300,00 Kč/m2, tj. celkem cca 93.000,00 Kč bez 
DPH, do spoluvlastnictví XXXX, K Čínovu XX, Klatovy a XXXXX, Drahlín XX. 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 

 
4) Dar nemovitostí do majetku města (vrch Doubrava u Věckovic) 
 k.ú. Řakom - stavby na stp.č. 46, 52, 51, 44, 45, 48, 50, 49 a 47, bez 

zastavěných pozemků, stp.č. 36 vč. objektu trafostanice, žadatel: Dětský 
nadační fond Plzeň, Kardinála Berana 16, Plzeň, výměra - celý areál má 
rozlohu cca 8 ha, z toho zastavěná plocha ve vlastnictví Fondu činí 183 m2 a 
Lesů ČR činí 2 627 m2, cena - bezúplatně. 

 RM byla 05.12.2017 informována o nabídce Fondu na bezúplatný převod 
nemovitostí na Doubravě městu a uložila ORM a OVÚP předložit dodatečné 
informace k nemovitostem. 
Žadatel je vlastníkem objektů na vrchu Doubrava, které získal od Armády ČR 
v roce 2004 bezúplatným převodem pro realizaci projektu klimatické léčebny 
pro astmatiky. Projekt nebyl realizován, proto byly nemovitosti nabídnuty městu. 
Žadatel uvádí, že doporučení k převodu vlastnictví městu Klatovy navrhl a 
podpořil hejtman Plzeňského kraje.  

 Jedná se celkem asi o 12 objektů, tj. o hlavní budovu (ubikaci o 30 
místnostech), správu budov, blok učeben, blok kuchyňský, klub a jídelnu, 
podzemní garáže s prostory krytů, dva bunkry, trafostanici včetně vedení VN 
z obce Řakom na Doubravu, parkoviště, stanici PHM, vodojem, živičné 
komunikace, vodovod vč. prameniště, přečerpávací stanici vodovodu. Některé 
z budov jsou určeny k demolici, jiné vyžadují rekonstrukci. Areál není oplocený, 
stavby jsou volně přístupné.  

 Vlastníkem všech pozemků v areálu, tj. zastavěných i nezastavěných, jsou Lesy 
ČR, o předmětné nemovitosti Fondu nemají zájem; smluvní užívání pozemků 
Fondem nebylo doloženo. Problémovým je rovněž vysílač, který vlastní 
společnost R.T.I. cz s.r.o. a využívá k němu neoprávněně i trafostanici ve 
vlastnictví Fondu (ten připravuje žalobu). 

 V případě zájmu města nemovitosti získat do svého majetku nabízí žadatel 
osobní jednání ve věci k upřesnění podrobností převodu. 
Majetková komise nedoporučila RM schválit převod nemovitostí městu (stavby 
jsou v havarijním stavu). 

 OVÚP vede s Fondem řízení už od roku 2010, kdy byl opakovaně vyzýván 
k předložení návrhů na řešení situace ohledně špatného technického stavu 
budov stojících na pozemcích jiného vlastníka (Lesy ČR). OVÚP vydal 
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30.10.2015 rozhodnutí o provedení nutných zabezpečovacích prací u 5 objektů 
a nařízení k odstranění 7 staveb.  Proti rozhodnutí se Fond odvolal ke 
Krajskému úřadu PK, který vrátil v části zabezpečení objektů a 2                        
z odstraňovaných staveb věc k novému projednání (zajištění dalších podkladů 
pro doložení nutnosti nařízení zabezpečovacích prací, resp. odstranění objektů) 
a potvrdil odstranění 5 staveb. Stavby dosud odstraněny nebyly, OVÚP vyměřil 
pokutu ve výši 20.000,00 Kč a správní poplatek 1.000,00 Kč, na jejichž úhradu 
byl uzavřen splátkový kalendář s měsíční splátkou 1.000,00 Kč, v současné 
době činí zůstatek pokuty 14.000,00 Kč. 

 Aktuální stav - nařízené odstranění staveb nebylo dosud provedeno. 
 Právnička města - stavby jsou na cizích pozemcích, vlastník pozemku může 

chtít nájemné či jinou úhradu za užívání zastavěných pozemků. Na převod 
pozemků není právní nárok, pouze předkupní právo. Povinnost k údržbě či 
odstranění staveb uložená pravomocným rozhodnutím OVÚP by přešla 
současně s převodem staveb na město Klatovy. 

 Rada města nedoporučila ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí do 
majetku města. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Řakom - 
staveb na stp.č. 46, 52, 51, 44, 45, 48, 50, 49 a 47, bez zastavěných pozemků, 
stp.č. 36 vč. objektu trafostanice z vlastnictví Dětského nadačního fondu Plzeň, 
Kardinála Berana 16, Plzeň do majetku města. 
 
Mgr. Kučera - bylo jednáno s Lesy ČR o výši nájmu? 
 
Pan starosta - s Lesy ČR jednáno nebylo, myslím, že by to nebyl symbolický 
nájem, zastupitelstvo může pověřit vedení města nebo ORM jednáním s Lesy 
ČR o bezúplatném převodu, co by znamenal úplatný převod, nebo nájem. 
 
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 21 členů - usnesení 
nebylo schváleno. 

 
 
3   ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017  
     ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ZA ROK 2017 
 
1) Závěrečný účet města Klatov za rok 2017 
Dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je město Klatovy povinno po skončení 
kalendářního roku zpracovat závěrečný účet obsahující souhrnné údaje o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů města, údaje o hospodaření s majetkem města, včetně 
finančních operací, tvorby a použití jednotlivých peněžních fondů města a přehledu 
všech přijatých a poskytnutých dotací za rok 2017, tj. vyúčtování finančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům, Národnímu fondu a jiným 
rozpočtům.  
Rozbor finančního hospodaření města Klatov za rozpočtový rok 2017 je zveřejněn 
na internetových stránkách pod níže uvedeným odkazem a v elektronické podobě je 
k dispozici na přiloženém CD.  
V souladu  se zákonem byl návrh závěrečného účtu města za rok 2017 zveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu v Klatovech a v plném rozsahu na internetových 
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stránkách města pod záložkou Rozpočet - Závěrečný účet města 2017: 
http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp v období od 12.03.2018 do 28.03.2018.  
Výsledek hospodaření města - rozdíl příjmů a výdajů činí ke dni 31.12.2017 částku 
45.133 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů a po zohlednění zůstatku finančních 
prostředků z minulých let město Klatovy disponuje celkovým zůstatkem finančních 
prostředků k 31.12.2017 v rámci rozpočtové činnosti ve výši 289.159 tis. Kč.  
Součástí závěrečného účtu města za rok 2017 je i zhodnocení finančního 
hospodaření právnických osob zřízených a založených městem. Písemný zápis 
z projednání výsledků hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 
2017 je v elektronické podobě k dispozici na přiloženém CD. Finanční hospodaření 
městem založených společností s ručeným omezeným bude předmětem 
samostatného jednání rady města v pozici valné hromady těchto společností.  
Rozbory hospodaření města a městem zřízených organizací za rok 2017 byly 
nejdříve projednány s vedoucími jednotlivých odborů města a řediteli příspěvkových 
organizací dne 13.02.2018, následně byly dne 19.03.2018 předmětem společného 
jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Rada 
města je projednala dne 20.03.2018.  
Závěrečný účet zahrnuje také oblast nakládání a hospodaření s majetkem města. 
Město nakládá se svým majetkem v souladu s ustanovením § 38 zákona č.  
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní 
směrnicí Městského úřadu Klatovy č. 4 o inventarizaci majetku a závazků, byla 
provedena řádná inventarizace. Inventarizací se zjišťují skutečné stavy veškerého 
majetku a závazků města k 31.12.2017 a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav 
odpovídá stavu majetku a závazků vedeném v účetnictví. Řádná fyzická inventura 
majetku, včetně majetku vedeného v operativní evidenci, proběhla u všech správců 
majetku k datu 31.10.2017, do konce roku se pak uskutečnila inventura rozdílová za 
účelem zjištění skutečného stavu majetku k 31.12.2017. Práce zabezpečily dílčí 
inventarizační komise, které předaly inventarizační zápisy spolu se soupisy 
inventarizovaného majetku. K 31.12.2017 byla provedena rovněž řádná dokladová 
inventura u pohledávek, závazků a podrozvahových účtů města. Z dílčích 
inventarizačních zápisů byl zpracován závěrečný zápis, který byl projednán a 
schválen na jednání Ústřední inventarizační komise dne 09.02.2018. V průběhu 
inventarizace za rok 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Podrobnější 
informace o provedené inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2017 jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 - Inventarizační zpráva za rok 2017.   
Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorem. Na základě provedeného 
přezkoumání hospodaření města Klatov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Zároveň nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, 
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu 
s hledisky hospodaření uvedenými v bodě III. zprávy o přezkumu. Nebyla zjištěna 
žádná rizika, která mohou mít negativní vliv na hospodaření města v dohledné 
budoucnosti. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města tvoří Přílohu č. 2. 
 
2) Účetní závěrka města za rok 2017 
Za účetní období roku 2017 má město Klatovy stejně jako v předchozích letech 
povinnost schválit svoji účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, tj. 
k 31.12.2017, stanovenou zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou Ministerstva 
financí ČR. V rámci procesu schvalování účetní závěrky se posuzuje úplnost a 

http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp
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průkaznost vedení účetnictví města a vyhodnocují se předvídatelná rizika a ztráty ve 
vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace města. 
Jako podklad pro schválení účetní závěrky města za rok 2017 slouží: 
a) účetní výkazy města sestavené k 31.12.2017, konkrétně: 

• Rozvaha obsahující porovnání změn stavu majetku, závazků a zdrojů na 
hodnoty minulého účetního období,  

• Výkaz zisku a ztráty obsahující jednotlivé nákladové a výnosové položky 
v porovnání s minulým účetním obdobím,  

• Příloha účetní závěrky obsahující popis významných položek rozvahy a 
výsledovky,  

• Přehled o peněžních tocích (výkaz o cash flow), 
• Přehled o změnách vlastního kapitálu, 
• Výkaz FIN 2 - 12 M o hodnocení plnění rozpočtu města.   

Všechny výše uvedené účetní výkazy jsou obsaženy v elektronické podobě na 
přiloženém CD. Ve zjednodušené podobě je v Příloze č. 3 této zprávy uvedena 
Rozvaha města a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, včetně uvedení stavu na 
počátku účetního období (k 01.01.2017).  
b) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatov 

za rok 2017, jejímž předmětem je mj. i účetnictví vedené městem - viz Příloha č. 2.  
c) Inventarizační zpráva za rok 2017 - viz Příloha č. 1.  
d) Stav finančních prostředků města k 31.12.2017 a jeho vývoj v jednotlivých 

měsících roku 2017 - viz Příloha č. 4. 
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření města za 
rok 2017 po zdanění ve výši 44.874.672,64 Kč v hlavní činnosti a ve výši 
7.982.629,38 Kč v hospodářské činnosti města a jeho rozdělení. Rozdělení 
dosaženého hospodářského výsledku v hlavní činnosti je v plné výši             
44.874.672,64 Kč navrhováno převést na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let. V činnosti hospodářské je pak návrh na rozdělení dosaženého výsledku 
hospodaření ve výši 7.982.629,38 Kč následující:  

• v částce 2.849.433,18 Kč převést na analytický účet 419/82 - Fond oprav 
hospodářská činnost  

• v částce 5.133.196,20 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
let.  

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů patří schválení účetní závěrky města do 
výhradní pravomoci zastupitelstva města, které sepisuje o schválení/neschválení 
účetní závěrky protokol.  
 
Přílohy 
1. Inventarizační zpráva města Klatovy za rok 2017,  
2. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 

2017,  
3. Zjednodušená podoba Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty města Klatovy 

k 31.12.2017, 
4. Stav finančních prostředků města k 31.12.2017,  
5. CD obsahující:  

• Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rozpočtový rok 2017, 
• Závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za rok 

2017,  
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• Rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2017,  
• Účetní výkazy města sestavené k 31.12.2017, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách 
vlastního kapitálu a Výkaz FIN 2 - 12 M o hodnocení plnění rozpočtu města,  

• Účetní výkazy jednotlivých příspěvkových organizací města sestavené 
k 31.12.2017, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky, včetně 
Závěrečné inventarizační zprávy za rok 2017.  

• Rozbor hospodářské činnosti města za rok 2017 zajišťované SNK, s.r.o.  
 
Návrh na usnesení 
1) 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 2017 a uzavřelo jej, 
na základě doporučení finanční komise rady města, 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. 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku 
města Klatov sestavenou k 31.12.2017. 

3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 
2017 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 44.874.672,64 Kč na účet 432 - 
Výsledek hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské 
(ve výši 7.982.629,38 Kč) ve výši 2.849.433,18 Kč na analytický účet 419/82 - 
Fond oprav hospodářská činnost a ve zbývající části (5.133.196,20 Kč) na účet 
432 - Výsledek hospodaření minulých let.  

 
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal závěrečný účet a účetní závěrku a 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
4.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.  2/2018 
 
1) Rozpočtové opatření č. 2/2018 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2017 schválilo rozpočet města pro 
rok 2018. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 105.792 tis. Kč. 
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2017 ve výši 
289.138 tis. Kč se pro rok 2018 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 
394.930 tis. Kč, která může být použita na financování jednotlivých akcí města v roce 
2018. První úprava rozpočtu pro rok 2018 (formou rozpočtového opatření č. 1/2018) 
využila rozpočtovou rezervu v celkové výši 255.765 tis. Kč.  
 
Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 2/2018 následujícím 
způsobem: 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018 139.164 tis. Kč 
Navýšení zůstatku finančních prostředků města pro rok 2017 21 tis. Kč 
(započtení zůstatku pokladní hotovosti Městské policie Klatovy) 
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Čerpání rozpočtové rezervy města v rámci RO č. 2/2018  - 15.882 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018  123.303 tis. Kč 
 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 projednala na svém jednání dne 19.03.2018 finanční 
komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města, následně rada města a 
všechny orgány doporučují zastupitelstvu města jeho schválení.  
 

Čís. Text Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  Zůstatek rozpočtové rezervy 2018 139 164   

  Zvýšení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 21   

1 
Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu Klatovy na projekt „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I", zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy 

858 858 

2 

Dotace v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních 
služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" pro Městský ústav sociálních služeb              
v celkové výši 3.500 tis. Kč, rozpočtování 7. splátky ve výši jedné desetiny 
dotace, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace, MěÚSS 

350 350 

3a Navýšení odměn pro zastupitele s účinností od 01.01.2018, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí   83 

3b 
Související odvody zdravotního pojištění u navýšených odměn zastupitelů             
s účinností od 01.01.2018, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

  7 

4 

Dofinancování mzdových výdajů veřejně prospěšných pracovníků z rozpočtu 
města nad rámec poskytnuté dotace od Úřadu práce ČR v celkové výši 300 tis. 
Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí 

  300 

5a 

Korekce nájemného plynoucího do Vodohospodářského fondu od Šumavských 
vodovodů a kanalizací, a.s. na celkovou roční částku 27.196.565 Kč (schválený 
rozpočet pro rok 2018 ve výši 27.459.740 Kč), snížení rozpočtu příjmů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond, snížení rozpočtové rezervy města 

-263   

5b 

Navýšení nájemného plynoucího do Fondu dešťové kanalizace od Šumavských 
vodovodů a kanalizací, a.s. na celkovou roční částku 665.500 Kč (schválený 
rozpočet pro rok 2018 ve výši 605.000 Kč), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace, zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

61   

5c 
Korekce převodu zůstatku Fondu Čisté město za rok 2017, zaúčtování úroků            
z úvěru, snížení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

  -281 

6 

Zařazení akce „Výběr provozovatele MHD v Klatovech - poradenské služby 
spojené s kompletní administrací nadlimitní veřejné zakázky na služby - výběr 
provozovatele MHD v Klatovech" do rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 

  150 

7 

Navýšení rozpočtu kulturních akcí města pro rok 2018 z důvodu pořádání řady 
mimořádných akcí (např. Oslavy k 100. výročí vzniku samostatného státu, 
Barokní svatovítská noc, Přemyslovská a královská města apod.), čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury 
a cestovního ruchu 

  570 

8 
Úplaty za svoz komunálních odpadů od občanů za rok 2018 - v minulosti 
příjmem Pošumavské odpadové, s.r.o., zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 
- Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady 

3 121 3 121 

9 

Zařazení akce „Modernizace městského informačního systému Městského úřadu 
Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2018, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí,                                                                              
předpokládaná výše dotace 10.826 tis. Kč 

  12 000 

10 

Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na poskytování základních činností 
sociálních služeb formou vyrovnávací platby pro Městský ústav sociálních 
služeb, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
MěÚSS 

25 800 25 800 
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11 Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2017, zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor 27 263 27 263 

12 
Přijetí dotace od města Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby a 
územního plánování, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 11 - Odbor výstavby a 
územního plánování, zvýšení rozpočtové rezervy města 

289   

13a 

Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2018               
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v celkové výši 500 tis. Kč na následující akce: 
Oprava fasád, včetně nátěru na čp. 1/IV, Klatovy (ve výši 297 tis. Kč), Oprava 
fasád v přízemí na čp. 155/I (ve výši 63 tis. Kč) a Oprava krovu, výměna střešní 
krytiny a klempířských prvků na čp. 36/I (ve výši 140 tis. Kč), zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

500 500 

13b 
Dofinancování výdajů na realizaci akce „Oprava krovu, výměna střešní krytiny a 
klempířských prvků na čp. 36/I" z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 

  119 

14 
Navýšení rozpočtu výkupu pozemků z důvodu výkupu nemovitostí v Soběticích 
(na základě usnesení ZM ze dne 30.01.2018), čerpání rozpočtové rezervy města 
a její přesun do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města 

  2 800 

15 

Přípravné práce na akci „Vybavení základních škol v Klatovech - II. etapa", 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města, předpokládané celkové výdaje činí 12.000 tis. Kč s dotací z IROP ve výši 
90 % 

  220 

16 
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
od Úřadu práce ČR spolufinancovaného z OP Zaměstnanost, zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 

214 214 

17 
Dotace z MŠMT v rámci projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ 
a ZŠ I na projekt „Vzdělávání" pro Masarykovu základní školu Klatovy, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, Masarykova ZŠ 

500 500 

  Celkem 58 692 74 574 

  Využití ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2018 15 882   
  ROZPOČTOVÁ REZERVA 2018 PO ZMĚNÁCH 123 303   

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.  
 
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 2/2018 dne 
19.03.2018 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
V tuto chvíli se dostavila pí Hulešová - počet zastupitelů se zvýšil na 22. 
 
2) Žádost o dotaci ze Zlatého fondu - Folklorní spolek Šumava Klatovy 
Folklorní spolek Šumava Klatovy požádal o dotaci z programu „Podpora zájmových 
aktivit organizací na území města pro rok 2018“ na pořádání XXV. Mezinárodního 
folklorního festivalu Klatovy 2018 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
475.000 Kč. Požadavek dotace činil 190.000 Kč. Komise pro posuzování žádostí          
o dotace z tohoto programu rozhodla o přesunutí této žádosti do Zlatého fondu. 
Následně rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnutí dotace ze Zlatého 
fondu ve výši 150.000 Kč, tj. ve stejné výši jako v loňském roce.  
 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo 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 Folklornímu spolku Šumava Klatovy ve výši 
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150.000 Kč na pořádání XXV. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2018 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jeho poskytnutí. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
5. NÁVRH NA PŘIJETÍ A ROZDĚLENÍ STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY                    
Z  PROGRAMU  REGENERACE  MPZ  PRO  ROK  2018 
SCHVÁLENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA NA AKCI OPRAVA 
KROVU, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA OBJEKTU 
čp. 36 V UL. ČS. LEGIÍ, KLATOVY 
 
Město Klatovy každoročně žádá ministerstvo kultury o poskytnutí příspěvku na 
obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) 
z programu regenerace MPZ. 
Na základě rozhodnutí ZM ze dne 07.11.2017 podalo město žádost o poskytnutí 
příspěvku na 3 akce obnovy. 
Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnutí příspěvku městu Klatovy v celkové výši             
400 tis. Kč. Město Klatovy získalo za umístění na 1. místě krajského kola v soutěži                 
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ za rok 
2017 finanční odměnu ve výši 100 tis. Kč. 
Dotace celkem tedy činí 500 tis. Kč. 
 
Rekapitulace akcí pro rok 2018 schválených ZM ze dne 07.11.2017 
 

poř. objekt vlastník popis obnovy náklady v Kč vč. 
DPH (v tis.) 

1 objekt čp. 1/IV, 
Hostašova ul., Klatovy město Klatovy oprava fasád 

včetně nátěru 421 

2 objekt čp. 155/I, 
náměstí Míru, Klatovy město Klatovy 

oprava fasád 
(v přízemí) včetně 

nátěru 
153 

3 objekt čp. 36/I, 
ul. Čs. legií, Klatovy INVES TEL, s.r.o. 

oprava krovu, 
výměna střešní 

krytiny a 
klempířských prvků 

1 464 

Celkem 2 038 
 

Akce pro rok 2018 
 

objekt 
výše 

dotace v 
Kč (v tis.) 

příspěvek města 
v Kč (v tis.) 
(min. 10% 

z uznatelných 
nákladů) 

podíl vlastníka 
v Kč (v tis.) 

 

náklady v Kč 
bez DPH  
(v tis.) 

objekt čp. 1/IV, 
Hostašova ul., 

Klatovy 
297 -- 297 594 

 

objekt čp. 155/I, 
nám. Míru, Klatovy 63 -- 64 

 
127 

 
objekt čp. 36/I, 

ul. Čs. legií, Klatovy 140 119 951 1 210 
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Stanovisko rady města:  
1. Rada města doporučila ZM rozdělit dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 

2018: 
a) 297 tis. Kč na akci Oprava fasád vč. nátěru na čp. 1/IV, Klatovy, 
b) 63 tis. Kč na akci Oprava fasád (v přízemí) na čp. 155/I, Klatovy, 
c) 140 tis. Kč na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků 

na čp. 36/I, Klatovy, 
2. Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

města ve výši 119 tis. Kč na realizaci akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a 
klempířských prvků na čp. 36/I, Klatovy. 

 
Návrh na usnesení  
1) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
a) 297 tis. Kč na akci Oprava fasád vč. nátěru na čp. 1/IV, Klatovy, 
b) 63 tis. Kč na akci Oprava fasád (v přízemí) na čp. 155/I, Klatovy, 
c) 140 tis. Kč na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků 

na čp. 36/I, Klatovy. 
2) Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek ve výši 119 tis. Kč z rozpočtu 

města na akci Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na čp. 
36/I, Klatovy. 

 
Ing. Nejdl - v této věci nebudu hlasovat. 
 
Mgr. Kučera - ulice Čs. legií - který je to dům? 
 
Pan starosta - Paleta. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen (Ing. Nejdl) nehlasoval - usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
6.  INVESTIČNÍ  ZÁMĚR  SPOLEČNOSTI  T-MOBILE 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) představila na jednání 
na MěÚ 30.10.2017 své investiční záměry zaměřené na město Klatovy, jejichž cílem 
je vybudovat do roku 2022 vysokorychlostní připojení s rychlostí až 1000 MBps, jež 
bude dostupné všem obyvatelům a firmám města. Obdobný projekt společnost 
realizovala na Slovensku. 
Vytipovala 20-30 měst v ČR a oslovila je se záměrem realizovat v nich své pilotní 
projekty. Pokud neobdrží od města Klatov souhlas se záměrem nejpozději z jednání 
ZM 27.03.21018, pravděpodobně od záměru odstoupí a nabídne projekt jinému 
městu. Je však také možné, že na záměru bude trvat a bude se jeho realizace 
domáhat zákonnou cestou. 
 
Popis záměru: 
Město Klatovy bylo investorem rozděleno do čtyř polygonů, kde je v záměru 
společnosti investovat do technologie optického připojení až do bytu, resp. rodinného 
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domu s označením FTTH (Fibre to the home). Tato technologie nabízí internetové 
připojení rychlostí až 1000 MB a televizi 21. století.   
Výstavba bude přizpůsobena urbanistickému plánu města a počítá s rezervami na 
pokrytí v nových lokalitách. 
Celková odhadovaná délka telekomunikační sítě, která připojí 2 657 rodinných domů 
a 5 920 bytů v bytových domech na optickou infrastrukturu, je 60,34 km.   
Pokud dojde k dohodě mezi T-Mobile Czech Republic a.s. a městem Klatovy 
nejpozději do konce března 2018, bude ze strany investora v průběhu roku 
připravena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a následně vlastní 
realizace takto: 
Polygon Klatovy 1 - rok 2018 až 2019, 
Polygon Klatovy 2 - rok 2019 až 2020, 
Polygony Klatovy 3 a Klatovy 4 - rok 2021 až 2022. 
 
T-Mobile je připraven kompenzovat zatížení pozemků zřízenými věcnými břemeny 
finančně i věcně dle zákona o elektronických komunikacích č. 124/2005 Sb. a 
navrhuje jednorázovou náhradu 140,00 Kč/bm vedení telekomunikační sítě tvořené 
svazkem mikrotrubiček a optických vláken (celkem cca 8.447.600,00 Kč) s tím, že je 
připravena sdílet náklady na stavební práce v případě realizace své přípolože na 
základě územního rozhodnutí města Klatov. Dále je schopen nabídnout součinnost 
vedoucí k tomu, aby město připoložilo své HDPE trubky souběžně s trasou T-Mobile.  
Zákon č. 194/2017 Sb., o elektronických komunikacích, stanovuje maximální výši 
jednorázové náhrady za zřízení služebnosti podle zákona upravujícího oceňování 
majetku, navržená jednorázová finanční náhrada vychází z aktuálního znaleckého 
posudku zpracovaného pro T-Mobile dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 
Sb. 
 
Zdůvodnění navržené výše jednorázové náhrady:  
Podle znaleckého posudku z 18.02.2018 jsou stanoveny ceny služebnosti 
následovně: 
- stavební pozemky 300,00 - 320,00 Kč/m 
- ostatní plochy  200,00 Kč/m 
- komunikace 50,00 - 100,00 Kč/m 
- zemědělské pozemky 30,00 - 80,00 Kč/m 
Vzhledem k tomu, že předběžné trasy jsou navrženy z 15 % v zeleni a 85 %                     
v komunikacích, vychází dle názoru investora průměrná cena na 115,00 Kč/m. 
Investor je ochoten zaplatit částku 140,00 Kč za délkový metr (bm) vedení 
telekomunikační sítě. 
 
Stanovisko právničky a OVÚP 
Podle ustan. § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, uzavře 
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti 
písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (věcného břemene) 
k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a 
zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části 
nemovitosti, případně jinou písemnou smlouvu. 
Maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se stanoví podle zákona 
upravujícího oceňování majetku, zřejmě za cenu obvyklou za služebnost. Nedojde-li 
s vlastníkem dotčené nemovitosti k dohodě, může příslušný stavební úřad 
rozhodnout o vyvlastnění za účelem zřízení služebnosti. 
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Dle stavebního zákona č. 183/20016 Sb. záměr podléhá územnímu rozhodnutí či 
územnímu souhlasu (podle rozsahu záměru a výsledku jednání s účastníky řízení). 
Dle § 103 odst. 1, písm. e, bod 4) stavebního zákona záměr nepodléhá ohlášení ani 
stavebnímu povolení. Dokončenou stavbu pak lze užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu. Podle § 184a odst. 3) stavebního zákona stavební úřad 
nevyžaduje souhlas vlastníka pozemku pro stavební záměr, pro který je možno 
vyvlastnit na základě zákona.  
 
Stanovisko OVV 
OVV je v kontaktu s projekční firmou Bohemiatel s.r.o. Praha (partner pro T-Mobile), 
investor nemá zájem o pronájem vláken, pouze o prázdné mikrotrubičky a chráničky. 
Odbor poskytl informace o volných kapacitách metropolitní sítě, jsou zapracovávány 
do záměru investora. Zároveň předán soupis zbývajících objektů, které chce město 
ještě připojit na optickou síť. 
 
Stanovisko ORM 
Dle aktuálního sazebníku je  uložení inženýrských sítí do obecních pozemků 
zpoplatňováno jednorázovou částkou 200,00 Kč/bm, v souladu s aktualizovaným 
Sazebníkem za uložení inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemků ve 
vlastnictví města Klatov, schváleným RM 08.07.2014. 
 
Stanovisko HO 
V letech 2014-2017 vložilo město prostřednictvím HO do oprav komunikací částku 
88,077 mil. Kč, do investic částku 70,48 mil. Kč. 
Pro rok 2018 počítá HO s opravami ve výši 27,286 mil. Kč a investicemi ve výši 
33,582 mil. Kč. 
HO jako silniční správní úřad k výkopům vydává povolení, které mimo jiné stanoví 
podmínky pro konečnou povrchovou úpravu. 
HO vydává v koordinovaném stanovisku pro stavební řízení podmínky, které mohou 
být rozšířeny nad rámec pravidel a to zejména pokud dotčená komunikace je            
v dobrém technickém stavu. 
Povolování výkopů upravují Pravidla Rady města Klatov č. P1/2011 „pro povolování 
výkopů“ (ve znění pravidel č. P1/2012 úplné znění). Na základě těchto pravidel dle čl. 
IV odst. 2 (obecné podmínky pro výkopové práce na komunikacích) a čl. IV odst. 3 
(zvláštní podmínky pro výkopové práce na chráněných komunikacích) HO stanovuje 
rozsah úpravy u: 
1. nechráněných komunikací 
- přesah horního krytu 0,5 m od hrany rýhy výkopu (přezámkování), 
- pokud zůstane od okraje úpravy rýhy nebo výkopu směrem k obrubníku nebo            

k jinému okrajovému prvku šířka menší než 1 m, musí dojít k odstranění původního 
krytu a jeho obnovy v celé šíři a délce výkopu, 

2. chráněných komunikací 
- podélný výkop je možný při odfrézování a následném přebalení komunikace v celé 

šířce a délce výkopu nejméně však v délce 8 m, 
- příčný překop komunikace je možný při následné povrchové úpravě ve tvaru 

čtverce, jehož strana je dána šířkou komunikace; seznam chráněných komunikací 
je v příloze č. 2 pravidel. 
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Stanovisko TSMK 
TSMK stanovily standardní podmínky pro zásah do veřejné zeleně, zejm. vymezení 
prostoru stavby dočasnou zábranou, zabezpečení dřevin v prostoru stavby proti 
poškození, podmínky obnovy trávníku, předání a převzetí obecních pozemků 
odpovědným pracovníkem TSMK, dodržování příslušných norem. 
 
Popis dosavadních jednání a korespondence 
• 30.10.2017 osobní jednání na MěÚ za účasti ORM, HO, TSMK - představení 

záměru. 
• 27.11.2017 doručena žádost T-Mobilu o projednání záměru, navrhují poplatek za 

zřízení služebnosti ve výši 100 Kč/bm. 
• RM 19.12.2018 seznámena se záměrem, pověřila vedení města jednat 

s investorem o podmínkách jejich záměru včetně požadavku na maximální využití 
metropolitní sítě.  

• 22.01.2018 prezentace záměru vedení města, závěr: město požaduje doplnit bližší 
informace o záměru, zejména možnost oboustranné využitelnosti sítě města a 
investora a požadavek města na poplatek za VB ve výši 200 Kč/bm. 

• 27.02.2018 doručeno vyjádření T-Mobilu: upřesněn rozsah - bude se jednat                 
o 60,34 km, připojí 2 657 rodinných domů a 5 920 bytů v bytových domech na 
optickou infrastrukturu, jednají o vzájemném využití s městem. Navrhují poplatek 
za zřízení služebnosti smluvní ve výši 140 Kč/bm, a to na základě vyhotoveného 
znaleckého posudku dle oceňovací vyhlášky.  

• RM 06.03.2018 trvala na zpoplatnění věcných břemen částkou 200,00 Kč/bm sítě 
a požadovala doložit analýzu využití připojení od potencionálních uživatelů a bližší 
specifikaci rozsahu výkopů v obecních pozemcích vč. využití metropolitní sítě. 

• ORM odeslal stanovisko RM investorovi 08.03.2018. 
• 14.03.2018 doručeno upřesnění záměru ze strany investora: 

Trasy výkopů jsou navrženy v maximalistické podobě a dozajista nebude třeba 
všechny provést, síť bude hvězdicového tvaru a nakreslené kruhy kolem bloků                
v praxi nebudou ucelené. Rovněž tak množství překopů komunikací bude 
pravděpodobně redukováno.  
Smyslem je připojit každého potencionálního zákazníka. Může se stát, že               
v některé ulici nebude o službu zájem. V tomto případě investor rozhodne, zda 
provede zasíťování jen na hranici pozemků nebo tuto lokalitu odloží nebo dokonce 
zruší. 
Nabízí spolupracovat s odbory města a výstavbu navrhnout po etapách, které 
budou s městem domlouvat. 

Pokud jsou někde v trase nové povrchy a jsou v záruce, investor je ochoten tyto 
záruky převzít. 
Investor má k disposici harmonogram oprav chodníků a komunikací pro rok 2018, ten 
doplnil o vlastní termíny a příslušnému odboru je předá k dojednání možnosti 
předpoložení chrániček. 
Intenzivně jedná se všemi místními operátory o možnosti využít jejich volné kapacity: 
- město - domluveny některé úseky, kde by bylo možno využít volné mikrotrubičky, 

spolupracujeme i na plánu posílení metropolitní sítě v rámci našeho projektu, 
- RioMedia - ústní příslib, že pro město počítají také s rozšířením služeb a jsou 

připraveni poskytnout volné kapacity výměnou za přílože ke stavbě investora, 
- AIRWEB - platí totéž co u RioMedia, 
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- CETIN - obrovská byrokracie nedovoluje jakkoli sdělit, zda jsou či nejsou ochotni 
cokoli sdílet, nyní probíhají jednání na úrovni právníků, 

- INVESTEL - má k dispozici nepatrný úsek směrem na Luby cca 200 m. 
 
Využitelnost kapacit je složitá a časově náročná záležitost. Investor si nemůže dovolit 
vynechat žádnou trasu z územního řízení, neboť pokud by se spolehl na pronájem 
trubky a ona byla neprůchozí nebo její vlastník nebude schopen doložit legálnost 
uložení atd., pak by stavba byla ohrožená. Prohlásil, že všechny možnosti využití 
zahrne do prováděcí dokumentace a rád je využije. 
 
T-Mobile dále uvedl, že požadavek na výši úhrady za věcné břemeno 200,00 Kč/bm  
je v rozporu se zákonem (s výjimkou ostatních ploch), což opětovně doložil 
znaleckými posudky. 
K požadavku na doložení marketingové studie/průzkumu zájmu koncových zájemců 
uvedl, že zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací, zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických 
komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu. Ve 
stanovené lhůtě 5 dnů není možné doložit požadovanou studii či analýzu zájmu. 
Společnosti není známo, že by podobné „průzkumy“ požadovalo město po jiných 
podnikatelích, kteří zajišťují veřejnou komunikační síť v Klatovech.  
Zmiňují, že pokud bude město na svých požadavcích trvat, využijí svých zákonných 
možností ve správním a soudním řízení. 
 
Rada města (20.03.2018) se seznámila se stanoviskem T-Mobilu, potvrdila platnost 
požadavku města na úhradu poplatku za zřízení věcného břemene vedení 
telekomunikační sítě ve výši 200,00 Kč/bm a projednání záměru postoupila ZM s tím, 
že požadovala doplnit informace od příslušných odborů úřadu a právničky města; 
informace jsou uvedeny ve zprávě výše. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města se seznámilo s investičním záměrem společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. „INSCZ 86005 Klatovy“ na vybudování telekomunikační sítě 
v Klatovech v obecních pozemcích v letech 2018 až 2022 a pověřilo vedení města 
jednat s investorem o podmínkách realizace záměru. 
 
P. Strolený - zajímalo by mě, jestli s podobným záměrem by nedokázali přijít ostatní 
velcí operátoři? Dnes už se pomalu bojíme kopnout do země, abychom nepřerušili 
někde něco dalšího a toto by znamenalo doopravdy podkopání celých Klatov, 
nejsem si 100% jistý, že by všichni obyvatelé a všechny firmy dokázali tuto síť teď 
ocenit a využít možná v 10 letech dopředu. 
 
Pan starosta - jsem velmi ostražitý, než bych za město na něco kývnul, a moje 
dotazy byly jednoznačné: kolik lidí se připojí - může to být také jeden v ulici a my 
rozkopeme celou ulici, nedokážeme odhadnout, zda tyto rychlé internety za 10 let 
půjdou zemí nebo vzduchem. Na klatovské náměstí minulý týden přišly tři maily od 
společnosti a neustále se to měnilo, nejdřív to bylo do chodníku, pak s překopem 
dvou ulic, na závěr s osazením nějakých umělohmotných budníků, které jsou potřeba 
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tři nebo čtyři, které jsme neviděli, nejsou prodiskutovány ani s památkovou péčí. Toto 
jsou věci, o kterých se nelze rozhodnout bez kompletních informací.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
7. VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  O POSKYTOVÁNÍ  ZÁPŮJČEK  Z  FONDU 
ROZVOJE  BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA KLATOV - 1. KOLO 
 
Přípravná komise otevřela dne 09.03.2018 obálky žadatelů o přidělení zápůjček             
z Fondu rozvoje bydlení - 1. kolo výběrového řízení. Byla provedena kontrola 
předložené žádosti, a to projektové dokumentace a stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby a ostatních dokladů potřebných k doložení k žádosti. 
 
č. jméno žadatele požadavek  návrh  
1 XXXX 

Masarykova XX, Klatovy 
rekonstrukce topení v domě 
Masarykova 361 
60 000,- Kč 

 
60 000,- Kč 

2 XXXXX 
Za Beránkem XX, Klatovy 

rekonstrukce bytového jádra 
v bytě č. XX, Za Beránkem XX 
50 000,- Kč 

 
50 000,- Kč 

CELKEM 110 000,- Kč 
 
K 08.03.2018 bylo  k dispozici ve FRB  2 124 590,15 Kč 
Celkem navrženo k vyplacení  v rámci 1. kola 110 000 Kč 
- zbývá do 2. kola k 08.03.2018  2 014 590,15 Kč 
 
Rada města na svém zasedání dne 20.03.2018 doporučila zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí zápůjčky z FRB 1. kolo dle předložené zprávy v celkové výši         
110 000 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnoutí zápůjčky z FRB 1. kolo v celkové výši 
110 000 Kč. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen byl mimo jednací místnost - 
usnesení bylo schváleno. 
 
 
8. NÁVRH VYHLÁŠKY č. 2/2018, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KLATOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2018/2019 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
předkládá OŠKCR návrh vyhlášky o spádových obvodech pro umístění žáků do           
1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2018/19. 
Rada města se na svém zasedání 06.03.2018 seznámila s návrhem vyhlášky          
č. 2/2018 a tuto doporučuje ZM schválit. 
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Příloha: návrh vyhlášky č. 2/2018 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2018/2019. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen byl mimo jednací místnost - 
usnesení bylo schváleno. 
 
 
9.  OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 3/2018  O  NOČNÍM  KLIDU 
 
Zastupitelstvo města schválilo 28.03.2017 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017               
o nočním klidu. Tato vyhláška v čl. 3 stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 
V průběhu ledna a února 2018 obdržel úřad žádosti pořadatelů akcí, které proběhly 
na území Klatov v r. 2017 a které pořadatelé chtějí zopakovat v obdobných 
termínech a s obdobným zkrácením doby nočního klidu i v roce letošním. Převážná 
část akcí byla s požadavkem na prodloužení jejich konání do 24:00 h (resp. zkrácení 
doby nočního klidu od 24:00 h do 06:00 h). Rada města navrhuje zastupitelstvu 
města prodloužit konání akcí pouze do 23:00 h (s výjimkou Rallye Šumava - do 
24:00 h). 
V průběhu března 2018 obdržel úřad žádost Filmové akademie M. Ondříčka v Písku 
o úpravu nočního klidu ve dnech 03 .- 09.04.2018 posunutím až do 03:00 h z důvodu 
natáčení absolventského filmu na adrese K Zaječímu vrchu XXX. Rada města 
nedoporučila ZM tuto žádost schválit. 
Dle metodiky MVČR by měly obce zkracování doby nočního klidu omezovat pouze 
na výjimečné případy a mělo by se tedy jednat jen o několik dní v roce. Dle nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 je za výjimečný případ nutno považovat takovou 
událost, kdy je zájem na dodržení obecně závazné doby nočního klidu převážen 
zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité 
noční aktivity. Výjimka z doby nočního klidu udělená na konkrétní akci se pak 
vztahuje na celé území města vč. integrovaných obcí, nikoliv pouze na místo, kde 
akce probíhá. Vzhledem k zásadním změnám ve vyhlášce navrhujeme zrušit 
stávající vyhlášku (č. 2/2017) a schválit vyhlášku novou. 
 
Příloha: návrh vyhlášky, kalendářní přehled 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
10. ŽÁDOST SPOLKU ULICE PLZEŇ O DOTACI PRO ROK 2018 NA VÝKON 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V KLATOVECH 
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Spolek Ulice Plzeň požádal o poskytnutí dotace pro výkon terénní sociální práce na 
území města Klatov pro rok 2018 ve výši 150.560,- Kč, přičemž odůvodňuje vyšší 
požadavek oproti částce poskytnuté v loňském roce skutečností, že došlo                  
k zákonnému navýšení mzdových prostředků. Spolek Ulice zajišťuje pro město 
Klatovy terénní sociální práci v oblasti sekundární a terciální prevence u osob 
závislých na nelegálních návykových látkách již několik let. V loňském roce byla 
uvedenému spolku v rámci dotace poskytnuta částka 120. 000,- Kč na zajištění 
uvedené služby. Se stejnou částkou počítá OSVZ ve svém rozpočtu na r. 2018. 
Spolek Ulice spolupracoval průběžně s odborem soc. věcí a zdravotnictví 
prostřednictvím osobních kontaktů a podáváním čtvrtletních zpráv o činnosti. Do 
konce března t.r. poskytne městu spolu s vyúčtováním dotace za uplynulý rok i 
komplexní zprávu o činnosti za r. 2017, kterou OSVZ následně předá k dispozici též 
zastupitelům města.  
V r. 2017 bylo osloveno odborem SVZ 29 obcí s žádostí o spolufinancování uvedené 
služby. Z tohoto množství se finančně zapojilo 19 obcí, které zaplatily městu Klatovy 
celkovou částku 59.212,- Kč. V letošním roce budeme pokračovat ve stejném trendu, 
tedy ve chvíli, kdy nám bude doručena roční zpráva o činnosti Spolku Ulice, bude 
tato zpráva spolu s poděkováním za spolupráci a novou žádostí o spolufinancování 
této služby i pro rok 2018 opětovně zaslána všem 29 obcím. 
Zmiňovaná služba sleduje různé cíle při práci s uvedenou cílovou skupinou, a to 
vyhledávání a kontaktování cílové skupiny, zlepšení či zachování zdravotního stavu 
klienta, motivace ke změně návyků, informovanost, nabídka screeningových testů na 
infekční choroby (HCV, HBV, HIV, syfilis), výměnný program, základní zdr. ošetření 
apod. Úspěšnost terénní služby je dána i tím, že terénní pracovníci nejsou místní a 
pro tento typ klientů maximálně splňují předpoklad určité anonymity. Jedním, nikoliv 
však jediným z nástrojů, se kterými pracovníci terénního programu Ulice působí            
v lokalitě, je i motivace uživatelů drog udržovat nižší intenzitu užívání, včetně 
snižování aktuálně potřebných dávek drogy. Tím přímo ovlivňují snížení množství 
peněz, které uživatelé za drogy vydají, potažmo které potřebují v lokalitě získat 
kriminální činností. Zároveň mají pracovníci výrazný podíl na tom, že uživatelé drog 
nastupují do léčby a začínají abstinovat. V tuto chvíli se opět snižuje rozsah 
kriminálních škod páchaných za účelem získání peněz na drogy. Lokalita se tak 
stává bezpečnější, snižuje se drobná kriminalita i její finanční dopady. 
Největší devizou této činnosti je ochrana veřejného zdraví ostatních obyvatel města. 
Uživatelé drog jsou pro své okolí rizikem přenosu infekčních onemocnění, a pokud 
budou mít možnost využívat služeb terénního programu Spolku Ulice, výskyt infekcí      
v populaci cílové skupiny se výrazně sníží, stejně jako riziko přenosu těchto infekcí 
do běžné populace.  
Pro město je též významné získání informací o místech, kterým je z hlediska bezpečí 
vhodné věnovat pozornost, ale i o případných problémech při poskytování ostatních 
služeb této cílové skupině.  
Rada města na jednání dne 20.03.2018 projednala a doporučila zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace Spolku Ulice na 
terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na 
území města Klatov pro rok 2018 ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu kapitoly odboru 
SVZ a současně schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
Příloha: veřejnoprávní smlouva 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. 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 2018 ve výši 120.000,- Kč 
z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
Mgr. Zwiefelhofer - zprávu dávají 1x za rok? 
 
Ing. Kříž - ano, mohu vám ji poskytnout, nebo zaslat mailem. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM, proti byl 1 člen a 3 členové se zdrželi 
hlasování - usnesení bylo schváleno. 
 
 
11. ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU Z PRODLENÍ Z DLUŽNÉHO 
NÁJEMNÉHO 
 
Paní XXXXXX byla do 6. ledna 2015 nájemcem bytu č. 10, Vaňkova XX, Klatovy. 
Z bytu byla exekučně vystěhována pro neplacení nájmu na základě rozsudku o 
vyklizení.   
Celkový dluh na nájemném činil v té době 97.756 Kč a náklady řízení 11.619,50 Kč.  
Paní XXXXXX svůj dluh splácela v pravidelných měsíčních splátkách ve výši             
3.000 Kč. Dlužnou částku nájemného a náklady řízení zcela uhradila dne  
7. února 2018. Pak požádala o prominutí poplatku a úroku z prodlení, který činí 
63.592,50 Kč.  
 
V žádosti uvádí: 
Jsem v důchodu, je mně 67 let, jsem rozvedená. Abych tento dluh uhradila, chodila 
jsem po celou dobu splácení na brigády, jelikož můj důchod v současné době činí 
10.332 Kč. Platím z toho nájem 6.600 Kč.    
 
Žádost projednala bytová komise, která dala návrh radě města prominout poplatek a 
úrok z prodlení ve výši 50%.  
 
Rada města projednala žádost paní XXXXXX a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prominutí poplatku a úroku z prodlení ve výši 50%.  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku a úroku z prodlení plynoucího paní 
XXXXX z dlužného nájemného bytu č. 10, Vaňkova XX, Klatovy, ve výši 31.796 Kč.  
 
Ing. Baroch - je nutné, aby docházelo k takovým částkám? Mělo by se řešit dřív. 
 
Ing. Kříž - paní měla problémy s placením několik let zpátky, vždy nějakou část 
doplatila, dluh narostl, ona dostala výpověď, dluh má zaplacený, zbývá úrok 
z prodlení.  
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování, 1 člen byl mimo 
jednací místnost - usnesení bylo schváleno. 
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12.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Ing. Kříž - pomník obětem 1. světové války - v loňském roce jsme zde schválili 
finanční limit na vytvoření nového pomníku obětem padlým v 1. světové válce, 
následně byly zpracovány soutěžní podklady, byla vybrána odborná porota, 
20.12.2017 byla soutěž radou města vyhlášena, sešlo se celkem 29 návrhů. Porota 
vybrala tři návrhy: 
1. místo - Václav Fiala - „Obelisk“ 
2. místo - Michal Janiga (Slovensko) - „Křídlo“ 
3. místo - Pavlína a Roman Kvita - „Kaple“. 
K návrhům dala porota řadu připomínek, doporučení, kterými se musíme zabývat. 
Zítra mám domluvenou schůzku s Václavem Fialou, abychom se zabývali 
připomínkami, které dala porota k jeho dílu. Poté budu informovat radu města, která 
rozhodne o dalším postupu. 
 
Mgr. Karnet - 1. návrh - pokud to je období 1. světové války, tak Československá 
republika ještě neexistovala, tzn., že ani ten prapor neexistoval. 
 
Ing. Kříž - ano, to je jeden z těch závažných dotazů, který budu zítra klást panu 
Fialovi. Je třeba se tím zabývat, protože jsme řekli, že pomník bude připomínat 
všechny oběti 1. světové války - jak legionáře, tak i ty, kteří bojovali na straně 
Rakouska-Uherska, zároveň bude k 100. výročí vzniku republiky. 
 
Pan starosta - ptám se vás, vážení zastupitelé, je to významná věc, která se má 
postavit, je spojena se 100 lety republiky, teď se mají k tomu vést nějaké připomínky, 
chtěli byste vidět návrhy, nebo znát připomínky jak byly vypořádány? 
 
Mgr. Kučera a Mgr. Karnet - ano. 
 
Pan starosta - je to závažná věc, na které by měla být shoda. Mohli bychom to 
předložit na jednání v květnu. 
 
P. Lang - bude to předloženo veřejnosti? Třeba ve Zpravodaji? Aby se veřejnost 
mohla vyjádřit, jestli to tam chce. Bude možnost se k tomu vyjádřit? 
 
Ing. Kříž - o záležitosti mohou rozhodovat zastupitelé, se všemi 29 návrhy chceme 
veřejnost seznámit, tak to bylo i stanoveno v soutěžních podmínkách, připravujeme 
výstavu návrhů, rozhodnutí je samozřejmě na zastupitelích. 
 
Pan starosta: 
1) velký park - pokud si vzpomínáte, vedli jsme tady diskusi o dvou etapách, kdy 

jedna etapa zahrnuje trávníky s vodním odpočívadlem včetně lávky pod hrází - 
v té problém není. Problém je ve druhé části - součástí žádosti o dotaci jsou také 
lávky, které stojí cca 15 mil. Kč. Říkali jsme, že je budeme dělat pouze tehdy, když 
na to skutečně seženeme dotační peníze, abychom lávky nestavěli vyloženě 
z městských prostředků. Podstatné je to, že do 31.03.2018 byla rozvazovací 
podmínka ve smlouvě, kdy jsme měli možnost říci - lávky v tuto chvíli ne, protože 
na ně nemáme peníze. Kouzlo je v tom, že hodnocení projektů dosud neskončilo, 
byť bylo původně odhadováno na konec ledna či polovinu února, my jsme si dali 
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rezervu do 31.03.2018, Ing. Pleskotová je v kontaktu s ministerstvem a vypadá to 
na polovinu dubna, ale to jsme za rozvazovací podmínkou, proto jsme oslovili 
poskytovatele dotace, zda je problém, kdyby se rozvazovací podmínka prodloužila 
a máme jednoznačné stanovisko, že ji můžeme posunout do 31.05.2018, kdy 
budeme s jistotou vědět, zda jsme v lávkách uspěli či nikoliv. To je velmi podstatná 
informace. Všechny tři lávky jsou hodnoceny tak, že mají stav uspokojivý, u dvou 
předních není žádný problém. Pokud bychom neuspěli v dotačním řízení, měli 
bychom uvažovat o opravě lávky u kynologů, protože ve chvíli, kdy kompletně 
doděláme trávníky, tak ta lávka je v nejhorším stavu, byť nehrozí zřícení, ale 
hlavně přístup v zadní části parku, jakmile se uzavře a dodělá, tak mechanizace tu 
věc zlikviduje. Prosím, pokuste se uvažovat o tom, že i v případě, když 
neuspějeme, tak z těchto provozních důvodů uděláme lávku z vlastních zdrojů. Je 
to i ten důvod, když jsem říkal, že vás požádám, abychom se v květnu sešli. 

2) hazard - došlo k pochybení v rámci jednoho řízení, kdy bylo vydáno dvojí 
rozhodnutí na jednu hernu - Bouchalka, ministerstvo financí nakonec rozhodlo - 
nepovolilo hrací přístroje. V danou chvíli máme dvě problémová místa: U Smrku a 
Kulička, řeší to Policie ČR, město Klatovy podalo podnět na podezření z trestného 
činu, čeká se na rozhodnutí Prezídia Policie ČR, jestli kvízomat je, nebo není 
hracím přístrojem. 

 
Ing. Kříž: 
Návrh na zástupce města Klatov do představenstva a dozorčí rady společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace a. s.  
 
Město Klatovy má majetkovou účast ve výši 40 % ve společnosti Šumavské 
vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, IČ 
25232100.  
Z důvodu uplynutí pětiletého funkčního období současným zástupcům města Klatov 
v orgánech společnosti by mělo zastupitelstvo města dle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. g) zákona o obcích rozhodnout o delegaci zástupců města Klatov 
v představenstvu a dozorčí radě společnosti. 
Představenstvo i dozorčí rada jsou tříčlenné, město Klatovy má v každém orgánu 
jednoho zástupce.  
Rada města navrhla znovu delegovat současné zástupce města, tzn. 
do představenstva starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra a do dozorčí rady 
místostarostu města Ing. Václava Chrousta. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města navrhlo tyto zástupce města Klatov do orgánů společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 
Klatovy, IČ 25232100:  
- do představenstva Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. 23.04.1964, bytem Tyršova 351,  

339 01 Klatovy, 
- do dozorčí rady společnosti Ing. Václava Chrousta, nar. 05.04.1963, bytem 

Koldinova 273, 339 01 Klatovy. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen (Mgr. Salvetr) nehlasoval - usnesení 
bylo schváleno. 
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13.  DISKUSE  
 
Mgr. Kučera - před několika měsíci jsme se zde bavili, že by bylo vhodné v bývalé 
porodnici uvažovat o nějaké specializované LDN - nastal nějaký vývoj kupředu? 
 
Ing. Chroust - připravuje se projektová dokumentace a je téměř hotová, čekáme na 
vhodný dotační titul. 
 
Pan starosta - jenom doplním, jakmile bude projekt hotový, sejdeme se na pracovním 
jednání. 
 
 
14.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise p. Rehák.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Pan starosta popřál všem klidné velikonoční svátky. 
 
Ve 21:00 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 28. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 


