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Z Á P I S  č.  27 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného           
dne 30.01.2018 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: 24 členů ZM (v 19:10 h se dostavil p. Fiala, v 19:42 h MUDr. Jelínek) 
 
 
Omluveni: p. Rehák, Mgr. Karnet, Mgr. Tomaierová  
 
 
Přítomno občanů: 33 

 
 
 

Program:  
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění usnesení 
2) Návrhy na majetkoprávní úkony 
3) Rozpočtové opatření č. 1/2018 

Dotace pro Oblastní charitu Klatovy  
Žádost o příspěvek ze Zlatého fondu pro roky 2018 a 2019 

4) Poskytnutí finanční podpory kurzům Univerzity třetího věku Západočeské 
univerzity v Plzni v akademickém roce 2017/2018 v Klatovech 

5) Vznik pracovněprávního vztahu mezi městem Klatovy a členem zastupitelstva 
6) Pojmenování ulice v průmyslové zóně Pod Borem 
7) Návrh novely obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
8) Žádost o koupi bytu č. 16, Suvorovova 692/IV, Klatovy 
9) Zprávy vedení města 
10) Diskuse 
11) 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 
24.01.2018 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 22 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                        
Ing. Kalivoda a Ing. Nejdl zápis podepsali a souhlasí. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli místostarostou navrženi: Ing. Dio a Mgr. Kučera. 
 
Hlasování - Ing. Dio: pro se vyslovilo 22 členů ZM - Ing. Dio byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
 
Hlasování - Mgr. Kučera: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -  
Mgr. Kučera byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Baroch, p. Mašek a            
MUDr. Kollros. 
 
Hlasování - Ing. Baroch: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Ing. Baroch byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - p. Mašek: pro se vyslovilo 22 členů ZM - p. Mašek byl zvolen členem 
návrhové komise. 
 
Hlasování - MUDr. Kollros: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
- MUDr. Kollros 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 22 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem jednání. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 26. zasedání ZM, konaného dne 12.12.2017, seznámil 
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
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Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - zastupitelstvo města bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání ZM. 
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A: 
Majetkoprávní úkon č. 1, jehož záměr schválilo zastupitelstvo města 12.12.2017, byl 
zveřejněn ve dnech 14.12.2017 až 02.01.2018 a nebyla k němu doručena námitka. 
Úkony č. 2 a č. 3 nebyly aktuálně zveřejněny, zákon o obcích to nevyžaduje. 
 
Hlasování - úkony č. 1 až 3: pro se vyslovilo 22 členů ZM - úkony č. 1 až 3 byly 
schváleny. 
 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
 
1) Prodej obecních pozemků (ulice V Řekách) 
 k.ú. Klatovy - pp.č. 3427/1, 6565 a 382/1, žadatel: SP consulting spol. s r.o., IČ 

26407434, Zábělská 646/89, Plzeň, zastoupená jednatelem Bc. Martinem 
Suchým, výměra celkem 744 m2, znalecký posudek nebyl zadán, dle neplatné 
CM pozemky ležely v pásmu 1.400,00 Kč/m2, žadatel nabízí cenu               
1.500,00 Kč/m2. 

  Pan Suchý žádá o prodej obecních pozemků pro realizaci investičního záměru 
výstavby bezkontaktní ruční myčky vozidel. Pozemky se nacházejí mezi zdí 
prodejny OBI a místní komunikací V Řekách.  

 Volné pozemky jsou standardně prodávány výběrovým řízením. 
 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej. 

Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej obecních pozemků pp.č. 3427/1, 6565 a 382/1 o celkové 
výměře 744 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 1.500,00 Kč/m2, tj. celkem              
1.116.000,00 Kč + DPH, společnosti SP consulting spol. s r.o., IČ 26407434, 
Zábělská 646/89, Plzeň. 

 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 19 členů a 3 členové se 
zdrželi hlasování - usnesení nebylo schváleno. 

 
V tuto chvíli se dostavil p. Fiala - počet zastupitelů se zvýšil na 23. 
 
2) Prodej pozemku (Domažlické předměstí) 
 k.ú. Klatovy - pp. č. 967/43 - část, žadatelé: manželé XXXXXXX, Mánesova XX, 

Klatovy, výměra cca 25 m2, znalecký posudek nebyl zadán, cena obdobného 
pozemku v jiných lokalitách (Tyršova ulice u penzionu Princ, Úzká ul., U 
Slunce) činila 1.000,00 Kč/m2 , celkem cca 25.000,00 Kč. 

 Žadatelé jsou vlastníky pozemků v Zahradní ulici a předmětná část obecního 
pozemku je vklíněna mezi tyto jejich pozemky, jedná se o koncovou část 
přístupové cesty k soukromým zahradám. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku dle návrhu žadatelů. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části obecní pp.č. 967/43 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Klatovy 
vlastníkům sousedních nemovitostí manželům XXXXXX, Mánesova XX,  
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Klatovy, za cenu smluvní (obvyklou)              1.000,00 Kč/m2, tj. celkem cca 
25.000,00 Kč. 
 
JUDr. Štancl - není tam průchod? 
 
Pan starosta - ne, končí to jejich zahradou. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
3) Prodej pozemku (Čínov)  
 k.ú. Klatovy - část pp. 3411/1, žadatel: XXXXX, Čínov XX, Klatovy, výměra cca 

10 m2. 
Cena dle ZP: 

  - obvyklá 300,00 Kč/m2 celkem 3.000,00 Kč 
 - administrativní 270,00 Kč/m2 celkem 2.700,00 Kč 
 - smluvní 600,00 Kč/m2 celkem 6.000,00 Kč 
 Jedná se o prodej části obecního pozemku - pásu zeleně při komunikaci, 

navazujícího na pozemky žadatele, za účelem vybudování oplocení.  
ZM 12.12.2017 zamítlo prodej části pozemku o výměře cca 50 m2 (pruh o šíři 
cca 1 m). Nyní žádá o menší část pozemku o výměře cca 10 m2 (pruh o šíři 
prům. 30 cm), sloup VO by zůstal na pozemku města. Je ochotný zaplatit  
dvojnásobek ceny obvyklé.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej ve zmenšeném rozsahu za cenu 
smluvní, osadní výbor souhlasil s prodejem části obecního pozemku. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo prodej části pp.č. 3411/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Klatovy za 
cenu 600,00 Kč/m2, tj. celkem cca 6.000,00 Kč, XXXXXX, Čínov XX, Klatovy. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
4) Výkup nemovitostí (Sobětice) 
 k.ú. Sobětice u Klatov - pp.č. 44/2, 43, 45/4, 266, stp.č. 35, vlastník: Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, Praha 2, 
výkup nemovitostí do majetku města formou výběrového řízení s následnou 
aukcí, výměra celkem 4 491 m2, z toho zastavěná plocha 386 m2, minimální 
nabídková cena 2.830.500,00 Kč, tj. cca 630,00 Kč/m2. 

 Nabídku ÚZSVM na výkup již projednávalo ZM 26.05.2015 a neschválilo výkup 
za původní cenu 3.700.000,00 Kč, ZM 29.09.2015 neschválilo výkup za cenu 
3.145.000,00 Kč, ZM 27.09.2016 neschválilo podání nabídky a účast ve VŘ za 
cenu 2.830.500,00 Kč. 
Prodávaný majetek se nachází v Soběticích u silnice I/22. Hlavní součástí 
převáděných nemovitých věcí je rodinný dům, který byl vystavěn asi v roce 
1930, je přízemní, zděný, z části podsklepený, zastřešený sedlovou střechou 
s taškovou krytinou. Sklepní části domu, fasáda dvorní a štítová jsou ve 
špatném technickém stavu, v půdním prostoru je výskyt červotoče. 
Hospodářské stavby navazující na rodinný dům (chlév a stodola) jsou ve velmi 
špatném stavu, bez základní údržby. Proti obytné části je vystavěna zděná 
kolna a kolnička, které jsou také v původním stavu, údržba je velmi zanedbaná. 
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Pozemky mají mírnou jižní expozici, jsou napojeny na el. síť, dlouhodobě 
neudržované,  porosty na pozemcích jsou přestárlé, nemocné.  
Veškeré nemovité věci tvoří funkční celek a takto se i prodávají.  
Podmínky VŘ 
Obálky s nabídkami musí být doručeny do čtvrtka 22.02.2018 do 9,30 hodin 
včetně. Otevírání obálek proběhne téhož dne v 10,00 hodin na Odloučeném 
pracovišti Klatovy, Randova 167. Bezprostředně po vyhodnocení VŘ se 
uskuteční následná aukce. Aukce se uskuteční, pokud budou podány aspoň 2 
bezvadné nabídky. Do aukce mohou postoupit účastníci, kteří podali bezvadnou 
nabídku do VŘ, osobně se dostaví k otevírání obálek a prokážou své oprávnění 
jednat. Nejnižší podání ke zvýšení kupní ceny se stanovuje na částku 
30.000,00 Kč.  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto částku v průběhu následné aukce snížit dle 
vlastní úvahy. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše 
nabízené kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden i v případě, pokud se 
přihlásí pouze jeden účastník VŘ. V případě, že budou do VŘ zařazeny dvě a 
více bezvadných nabídek, ale nedostaví se osobně žádný účastník nebo se 
dostaví pouze účastník, který nabídl bezvadnou nabídku s nejvyšší kupní 
cenou, navrhne komise odprodej prodávaných nemovitých věcí zájemci, který 
nabídl nejvyšší kupní cenu, při splnění všech ostatních podmínek. Následná 
aukce se konat nebude.  
Při přihlášení do VŘ je nutné uhradit kauci ve výši 283.050,00 Kč. Tato částka 
by v případě výhry ve VŘ a neuzavření KS byla nevratná. 
Částka musí být připsána na účet ÚZSVM nejpozději ve lhůtě pro podání 
obálek s nabídkami, tj. do 22.02.2018 do 9,30 hodin V opačném případě 
nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Účastníkům VŘ, kteří nezvítězí, bude kauce 
vrácena do 10 dnů ode dne otevírání obálek. 
Pozn.: v obci vlastní město objekt čp. 2, ve kterém jsou garáže a zázemí SDH. 
Objekt je určen k demolici, máme PD z roku 2011 na výstavbu nového objektu 
v místě s předpokládanými náklady z té doby ve výši 6 mil. Kč. K objektu 
nenavazuje volný pozemek k vytvoření např. tréninkového hřiště. 

 Osadní výbor doporučil jednat o výkupu pozemků. Pozemky je možné využít 
k rozšíření občanské vybavenosti obce, především k výstavbě dětského hřiště a 
možnosti vybudování technického zázemí pro místní SDH včetně prostorů pro 
kulturně-společenské akce. Jedná se o naplnění záměrů, které jsou OV 
dlouhodobě požadovány. 

 Rada města nedoporučila ZM schválit výkup nemovitostí a podání nabídky. 
Návrh na usnesení 
a) ZM schválilo 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, za cenu 2.830.500,00 Kč.  

b) ZM rozhodlo o podání nabídky města do výběrového řízení s následnou 
aukcí na prodej 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, s nabídkovou cenou 2.830.500,00 Kč v termínu do 22.02.2018. 

 
 Pan starosta - dovoluji si předložit k úvaze ještě jednu věc - oni se tam pohybují 

v nemovitosti čp. 2, kde není žádný pozemek okolo, existuje také studie na 
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přestavbu a je vyčíslena na hodnotu 6 mil. Kč. Jsem v rozpacích, zda jít touto 
cestou, nebo cestou toho pozemku. Na pozemek je dovedena jak voda, tak 
kanalizace.  

 
JUDr. Štancl - tady čtu, že zastupitelstvo v září 2016 neschválilo podání 
nabídky za 2 830 tis. Kč, takže to je věc, která už zastupitelstvem byla jednou 
rozhodnuta, teď se sem vkládá v té samé podobě. 
 
Pan starosta - předkládá se sem z toho důvodu, že nabídka přišla od ÚZSVM a 
ORM ji celkem logicky předložil znovu.  
 
Mgr. Kučera - existuje alespoň nějaký hrubý odhad na další investice do 
objektu?  
 
Pan starosta - myslím, že kolny spadnou, objekt by se možná dal přestavět, 
nevím, jestli by nebyla levnější varianta zbourat a vystavět nové. Odhaduji tak 
cca 9 mil. Kč v umírněné variantě, demolice byla odhadována na 1 mil. Kč.  
 
P. Vondráček (předseda OV Sobětice) - samozřejmě bychom byli rádi, kdyby 
došlo ke koupi pozemku od ÚZSVM, došlo by k vyřešení několika požadavků, 
které jako osadní výbor máme - hasičská zbrojnice, společenská místnost, 
víceúčelové hřiště, dětské hřiště.  
 
P. Papay (velitel SDH Sobětice) - s tímto problémem se potýkáme několik let, 
naše děti nemáme kde cvičit, vozíme je do Lub, teď se prodal Statek Sobětice, 
kde parkujeme hasičské auto, nový majitel už nás tam asi nebude chtít, nevíme, 
jak to budeme dělat. Děláme údržbu zeleně v obci. Teď se prodala bytovka, to 
se taky řeší, jsou tam nepřizpůsobiví občané, rybník je vyčištěný, byla na to 
dotace, stálo to hodně peněz, chceme, aby se tam udělalo oplocení, oni tam 
chodí vysypávat popel, hází tam odpadky, rybník bude za chvíli zase špatný. 
My jako hasiči s tím nemůžeme nic dělat. 
 
Pan starosta - předpokládám, že druhou část vašeho sdělení velmi pečlivě 
poslouchal vedoucí OŽP, poprosil bych, abyste nejlépe zítra tam provedli 
nějaký průzkum. I případnou koupí ten problém nevyřešíme hned, pouze 
vytvoříme prostor pro jeho řešení. 
 
P. Strolený - víme, jestli se bude ještě hlásit někdo jiný, případně, jestli by 
ÚZSVM nešel ještě s cenou dolů? 
 
Pan starosta - my jsme doufali, že když se v minulém kole nikdo nepřihlásil, že 
půjde cena níž, ale nechávají to na stejné ceně. 
 
P. Strolený - máme představu, co by se na pozemku mohlo postavit? Nemyslím 
si, že za tu cenu, je ten pozemek až tak moc drahý. 
 
Pan starosta - jednoznačně by se mělo vybudovat zázemí pro osadní výbor a 
hasiče, hřiště, kde by mohli cvičit. 
 
P. Papay - pro nás nebude problém si to udělat svépomocí. 
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Ing. Chroust - k tomu, co říkal pan Strolený, je to cena 630 Kč/m2, cenu malinko 
zvedne demolice objektu. 
 
Ing. Baroch - celková cena potom bude 1 000 Kč/m2, Úsovsko, když prodávalo 
pozemky, tak tam prodávali levněji. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 15 členů ZM, 8 členů se zdrželo hlasování - 
usnesení bylo schváleno. 

 
 
5) Směna pozemků (Domažlické předměstí, u Tajanova) 
 k.ú. Klatovy - soukromé pp.č. 954/115, 954/116 a část 954/5; obecní pp.č. 

1532/2 a 1648/22, žadatelé: město Klatovy a Ing. XXXXx, Mánesova XX, 
Strakonice, směna pozemků bez finančního doplatku. 
Výměry - soukromé cca 511 m2, ostatní plochy, orná půda 

  - obecní 1 704 m2, orná půda. 
Znalecký posudek nebyl zadán - cena obvyklá sousedního pozemku, který 
město vykoupilo v r. 2017 od stejného vlastníka pro umístění autobusové 
zastávky v Zahradní ulici, činí 580,00 Kč/m2, tj. celkem cca 296.380,00 Kč; cena 
obvyklá obecních pozemků činí cca 20,00 Kč/m2, tj. celkem cca 34.080,00 Kč. 

 Soukromé pozemky jsou zbytkovými pozemky na Domažlickém předměstí                 
u bytových domů mezi ulicemi Zahradní a Mánesova, tj. průchod mezi bytovými 
domy a plocha před řadovými garážemi v Zahradní ulici. Jejich převodem městu 
dojde k dořešení vlastnictví pozemků v lokalitě (pozemek okolo domů čp. 752-
753/III odkoupilo SVJ tohoto domu a pozemek okolo domů čp. 754-755/III je 
připraveno odkoupit také SVJ).  

 Obecní pozemky jsou zbytkovými zemědělskými pozemky u Tajanova a jsou 
vklíněny mezi pozemky Ing. XXXXX. 

 Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo směnu pozemků: obecní pp.č. 1532/2 a 1648/22 o celkové výměře 
1 704 m2 v k.ú. Klatovy za soukromé pp.č. 954/115, 954/116 a část 954/5              
o celkové výměře cca 511 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Ing. XXXXX, 
Mánesova XX, Klatovy III, bez finančního doplatku. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
6) Směna pozemků (Luby, Malá Víska)  
 k.ú. Malá Víska u Klatov - soukromá pp.č. 698/28; k.ú. Luby - obecní pp.č. 1089 

- část, žadatelé: XXXXX, Školní XX, Štěpánovice a XXXX, Luby XX, p. Klatovy, 
směna pozemků bez finančního doplatku, výměra - soukromý - 3 640 m2, 
obecní - 3 640 m2, ZP nebyl zadán, jedná se o směnu zemědělských pozemků 
o stejných výměrách. 

 ŘSD Plzeň požádalo město o směnu soukromého pozemku, který je určen pro 
stavbu obchvatu, za obecní pozemek. Spoluvlastníci nesouhlasí s prodejem 
svého pozemku ŘSD Plzeň, ale požadují jeho směnu, ŘSD však nemá 
k dispozici pozemky pro uvedený účel. Pozemek bude následně prodán ŘSD 
za cenu cca 350.000,00 Kč (8 násobek ceny obvyklé, aktuálně 96,00 Kč/m2) 

 Spoluvlastníci souhlasí se směnou svého pozemku za obecní zemědělský 
pozemek o stejné výměře u Drnového potoka u nádraží ČD v Lubech. 
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 Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků, osadní výbor Luby 
souhlasil se směnou pozemků. 
Návrh na usnesení 
ZM schválilo směnu pozemků: části obecní pp.č. 1089 o výměře 3 640 m2 v k.ú. 
Luby za soukromou pp.č. 698/28 o výměře 3 640 m2 v k.ú. Malá Víska u Klatov 
v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, Školní XX, Štěpánovice a XXXXX, Luby 
XX, p. Klatovy, bez finančního doplatku. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM -  usnesení bylo schváleno. 
 
V tuto chvíli se dostavil MUDr. Jelínek - počet zastupitelů se zvýšil na 24. 
 
3.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.  1/2018 
 
1) Rozpočtové opatření č. 1/2018 
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 (z toho rozpočtová rezerva roku 2017 činí 143.670 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. Návrh jejího použití 
obsahuje rozpočtové opatření č. 1/2018, jehož nedílnou součástí jsou převody 
nevyčerpaného rozpočtu 2017 do roku 2018 v celkové výši 88.443 tis. Kč.  
 
Vliv rozpočtového opatření č. 1/2018 na rozpočet města pro rok 2018 je pak 
následující:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2017 289.138 tis. Kč 
z toho rozpočtová rezerva 2017 143.670 tis. Kč 
Rozpočtový přebytek 2018 105.792 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2018 celkem 394.930 tis. Kč 
Převody zůstatků projektů z roku 2017 do roku 2018   - 88.443 tis. Kč 
Financování investičních akcí v roce 2018     -167.896 tis. Kč 
Příjmy v roce 2018     + 574 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2018 139.165 tis. Kč 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 projednala na svém jednání dne 22.01.2018 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 finančních prostředků města k 31.12.2017 289 138   

  (z toho rozpočtová rezerva roku 2017) 143 670   

  Schválená rozpočtová rezerva 2017 105 792   

1 

Snížení příspěvku na výkon státní správy o částku 300 Kč, ve schváleném 
rozpočtu města pro rok 2018 je uvedena částka 34.175.000 Kč, zákon o státním 
rozpočtu pro rok 2018 počítá s částkou 34.174.700 Kč, snížení rozpočtu příjmů 
kap. 1 - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města 

0   
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2 
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
pro rok 2018 od Úřadu práce ČR, zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. 1 - 
Odbor vnitřních věcí 

2 942 2 942 

3 Účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta 
České republiky, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí 631 631 

4a 
Vodohospodářský fond pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši 
22.476,5 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 
13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond 

  22 477 

4b 
Fond dešťové kanalizace pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši          
550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace 

  550 

4c 
Fond tepelného hospodářství pro rok 2018 - rozpočtování výdajů v celkové výši 
4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství 

  4 132 

4d 

Fond nakládání s odpady rok 2018 - rozpočtování výdajů (ve schváleném 
rozpočtu pro rok 2018 byly rozpočtovány pouze provozní výdaje, investiční 
vstoupily do rozpočtové rezervy města) v celkové výši 2.237 tis. Kč, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Fond nakládání s odpady 

  2 237 

4e 

Fond Vodovod a kanalizace Točník pro rok 2018 - rozpočtování výdajů (ve 
schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly rozpočtovány, a vstoupily do 
rozpočtové rezervy města) v celkové výši 4.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond 
Vodovod a kanalizace Točník 

  4 000 

5 

Financování uměleckého díla do veřejného parteru města "Pomník obětem první 
světové války" na základě usnesení ZM ze dne 07.11.2017, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do  výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a 
cestovního ruchu 

  1 500 

6 

Finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017 - 
žádost o doplatek ve výši 39 tis. Kč, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí, zvýšení rozpočtové rezervy města 

39   

7 
Akce města „Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice", 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský 
odbor, předpokládáná výše dotace 3.499 tis. Kč 

  15 500 

8 
Akce města „Mercandinovy sady - obnova historického parku - III. etapa - část 
A", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města, přepokládáná výše dotace 15.564 tis. Kč 

  29 500 

9 
Akce města „Mercandinovy sady - obnova historického parku - III. etapa - část 
B", čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města 

  8 000 

10 
Akce města „Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech", 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města, předpokládaná výše dotace 17.340 tis. Kč 

  31 000 

11 Akce města „Klatovy - Plánická ul. - II/186 - stavební úpravy", čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor   7 000 

12a 

Akce města „Vodovod Klatovy - Točník" s předpokládanými celkovými výdaji 
26.500 tis. Kč, potřeba financování v roce 2018 ve výši 16.000 tis. Kč, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Fond Vodovod a kanalizace Točník, předpokládáná výše dotace 13.321 tis. Kč 

  16 000 

12b 

Akce města „Kanalizace Klatovy - Točník" s předpokládanými celkovými výdaji 
38.000 tis. Kč, potřeba financování v roce 2018 ve výši 19.000 tis. Kč, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Fond Vodovod a kanalizace Točník, předpokládaná výše dotace 16.420 tis. Kč 

  19 000 

13 
Akce města „Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru" s celkovými 
přepokládanými výdaji ve výši 7.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 

  7 000 

14a Zvýšení rozpočtové rezervy města v důsledku převodů příjmů z roku 2017 534   
14b Využití rozpočtové rezervy města na převody rozpočtu z roku 2017   88 443 

  Celkem 4 146 259 912 
  ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA  255 765   
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  Předpokládaná výše dotace na uváděné investiční akce města 66 144   
  ROZPOČTOVÁ REZERVA 2018 PO ZMĚNÁCH 139 165   

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018.  
 
Ing. Kalivoda - finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 1/2018 dne 
22.01.2018 a doporučuje ZM ke schválení. 
 
Pan starosta - dovolil bych si tři poznámky: 
1) považuji za zcela stěžejní, že se daří spojit síly s jinými subjekty (ŘSD, SÚS) a 

k tomu se přidávají v některých případech také síťaři; měla by být opravena 
páteřní komunikace směrem na Plánici, mělo by dojít ke zvýšení bezpečnosti 
v Soběticích, 

2) všimněte si, jak velké prostředky uvolňuje zastupitelstvo města do našich 
integrovaných částí, velké investice byly v Točníku, o Soběticích už jsme dnes 
mluvili, nedávno Tupadly, považuji to za dobře, protože tyto části města jsou jeho 
součástí, kdyby ty obce byly samostatné, nikdy na tuto investici nedosáhly, jsem 
rád, že k tomu zastupitelstvo takto přistupuje, 

3) Mercandinovy sady - 11 ha je obrovská rozloha, park je využíván nejen Klatovany, 
je to oblíbené místo cyklistů. 

 
Ing. Baroch - co bylo technicky špatně na chodnících a bude nyní uděláno jinak? 
Hovoří se o tom, že bude zpoplatněna silnice I/20, bude se tomu město bránit? Celý 
ten průtah I/20 se přesune na I/22. 
 
Pan starosta - hovořil jsem o tom na jednom z posledních zastupitelstev, loni 
v květnu se sešli starostové obcí na I/22, protože se začalo mluvit o zpoplatnění 
silnice I/20 a je jednoznačné, že komunikace České Budějovice - Strakonice - 
Klatovy - Domažlice v tu chvíli bude zatížena kamionovou dopravou ještě více než 
dnes. Velmi rychle jsme oslovili pana ministra, v srpnu proběhlo jednání na Krajském 
úřadu Jihočeského kraje, kam jsem byl pozván za Plzeňský kraj, pak jsme do toho 
vtáhli oba radní za dopravu. Na SMO byl v tomto směru atakován i pan premiér, který 
řekl, že se nic zpoplatňovat nebude, nicméně určitá autonomie ministerstev určitě 
probíhá, na ministerstvu dopravy se to objevilo jako vypsané na zpoplatnění. Možná 
jste to zaznamenali i v tisku, je velký odpor vůči tomuto zpoplatnění a vedou se 
k tomu diskuse. Za město Klatovy jednoznačně říkám, že když zpoplatnit, tak obě, 
nebo nezpoplatnit nic, protože zpoplatnění I/20 znamená enormní zátěž nejen pro 
Klatovy. Výsledek pravděpodobně vzejde až po ustanovení nové vlády. 
Náměstí - pan Kocfelda udělal s odborníky průzkum. 
 
P. Kocfelda - nechali jsme udělat geotechnický průzkum Silniční inženýrskou 
laboratoří Plzeň, udělali jsme 7 sond a zjišťovali kvalitu podloží. Podloží je nekvalitní, 
je nasákavé, namrzavé, laboratoř to vyhodnotila tak, že v min. tloušťce 30 cm se 
musí vyměnit podloží, my navrhujeme ho pro jistotu vyměnit v tloušťce 40 cm. Žulové 
desky navrhujeme vyměnit v celé ploše. 
 
JUDr. Štancl - podklad pod chodníky po Čistém městě, které jsou okolo náměstí, je 
také ve špatném stavu? Navrchu to dělá totéž.  
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P. Kocfelda - jestli myslíte Plánickou, Vídeňskou, tam jsme sondy nedělali, dělali 
jsme sondy jenom kolem náměstí, desky se nedělaly při Čistém městě, dělaly se 
před cca 20 lety. 
 
JUDr. Štancl - já myslím Legií, Randova. 
 
P. Kocfelda - ty se dělaly ještě před tím, myslím v roce 1998. 
 
Pan starosta - myslím, že o Legiích jsme zde rozhodovali někdy mezi 1999 a 2000. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo 
schváleno. 
 
 
2) Dotace pro Oblastní charitu Klatovy  
Oblastní charita Klatovy předložila žádosti o poskytnutí dotace na provoz Domova 
pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech za období II. pololetí 2017. 
Dotace byla vypočtena podle vzorce schváleného pro tyto účely v zastupitelstvu 
města dne 28.06.2016 následovně: 
za období od 01.07.2017 do 30.11.2017 ve výši  99.254 Kč 
za období od 01.12.2017 do 31.12.2017 ve výši  20.757 Kč 
Celkem ve výši  120.011 Kč 
Vzhledem k tomu, že částka dotace přesahuje 50.000 Kč, je nutné v souladu se 
zákonem o obcích schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, 
která bude vyplacena z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2018.  
 
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 na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní pro Oblastní Charitu Klatovy 
za období od II. pololetí 2017 v celkové výši 120.011 Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
3) Žádost o dotaci ze Zlatého fondu - Triatlon klub Klatovy 
Dne 18.01.2018 požádal Triatlon klub Klatovy o poskytnutí příspěvku ze Zlatého 
fondu v celkové výši 250.000 Kč pro roky 2018 a 2019. Příspěvek bude použit na tyto 
akce: 
Cyklomaraton AUTHOR Král Šumavy 
Mistrovství ČR v maratonu horských kol 
Vánoční běh pod Černou věží  
 
Rozčlenění Zlatého fondu na akce pořádané TTK Klatovy: 
Author Král Šumavy MTB a road  220.000 Kč 
Běh pod Černou věží      30.000 Kč 
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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 
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. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
4.  POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY KURZŮM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 V 
KLATOVECH 
 
Západočeská univerzita v Plzni, která realizuje v Klatovech projekt Univerzita třetího 
věku, požádala město Klatovy o finanční příspěvek na tuto aktivitu pro akademický 
rok 2017/2018. Jde o neprofesní celoživotní vzdělávání - sociálně aktivizační kurzy 
pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné, které se konají ve spolupráci 
s Úhlavou, o.p.s, v bývalém dominikánském klášteře (Plánická 174/I) v Klatovech. 
Zastupitelstvo města schválilo 07.02.2017, usnesení č. 20, bod č. VI, na zajištění 
Univerzity třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2016/2017 Západočeské 
univerzitě v Plzni příspěvek ve výši 63.000 Kč. V minulém akademickém roce U3V 
navštěvovalo 165 seniorů. V aktuálním akademickém roce je v Klatovech otevřeno           
7 studijních oborů, do kterých je zapsáno 185 posluchačů. Pro akademický rok 
2017/2018 univerzita žádá o poskytnutí stejné částky. 
V akademickém roce 2017/2018 jsou v Klatovech otevřeny následující kurzy: 
Hudební dějiny, památky a život v královském městě Klatovy, Lidová architektura, 
Psychologie pro každý den, Moderní informační a komunikační technologie -  
Základy ovládání tabletu a chytrého telefonu, Moderní informační a komunikační 
technologie - Základy práce s počítačem, Moderní informační a komunikační 
technologie - Práce s počítačem pro mírně pokročilé, Moderní informační a 
komunikační technologie - Práce s počítačem pro středně pokročilé.  Většina 
studijních odborů se prolíná s výukou praktickou. V případě vhodnosti se do výuky 
zařazují exkurze, které doplní studovanou problematiku.  
 
Rada města doporučuje ZM schválit vyplacení příspěvku ve výši 63.000 Kč ZČU na 
projekt Univerzita třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2017/2018. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek Západočeské univerzitě v Plzni na 
projekt Univerzita třetího věku v Klatovech v akademickém roce 2017/2018 ve výši 
63.000 Kč. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
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5.  VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU MEZI MĚSTEM KLATOVY A ČLENEM  
ZASTUPITELSTVA 
 
Novelizací zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, došlo k s účinností od 1.1.2018 mimo 
jiné i k úpravě pravomocí zastupitelstva. Nově do vyhrazené působnosti 
zastupitelstva patří i vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 
obcí a členem zastupitelstva obce.  
Město Klatovy mělo v loňském roce uzavřené dohody o provedení práce se dvěma 
zastupiteli: 
Mgr. Jaroslav Pleticha - hudební doprovod při svatebních obřadech 
Bc. Vlasta Komaňská - vítání občánků, návštěvy jubilantů (Sbor pro občanské 
záležitosti). 
 
Uvedené dohody hodlá město Klatovy uzavřít i pro letošní rok. 
 
Příloha: návrh dohod o provedení práce 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města Klatov 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. 
 
Pan starosta - prosím, abyste si opravili jednu věc, kterou dávám jako návrh: 80 Kč za 
hodinu práce u Bc. Komaňské změnit na 100 Kč. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  POJMENOVÁNÍ  ULICE  V  PRŮMYSLOVÉ  ZÓNĚ  POD  BOREM 
 
V souvislosti s výstavbou areálu firmy Aerotech v průmyslové zóně Pod Borem 
vznikla potřeba pojmenovat dosud nepojmenovanou ulici, kde bude firma sídlit. 
Komise pro kulturu a cestovní ruch navrhla radě města tyto varianty: Singerova, 
Schiffauerova, Bronzová. 
Rada města 19.12.2017 doporučila ZM pojmenovat tuto ulici „Schiffauerova“. 
 
Legislativa 
Názvy ulic a veřejných prostranství upravuje ust. § 28 zákona č. 128/2000 Sb.,                   
o obcích, v platném znění: 
(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných 
prostranství. 
 
Vlastní pojmenování náleží do působnosti zastupitelstva na základě ust. § 84 odst. 2 
písm. s) téhož zákona:  
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství 
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Návrh na usnesení 
ZM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/200 Sb., o obcích, v platném 
znění, rozhodlo nově vzniklou ulici v průmyslové zóně Pod Borem pojmenovat 
Schiffauerova. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
7.  NÁVRH NOVELY OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
 
Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh změny Obecně závazné vyhlášky 
města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích, jejímž cílem je navýšení poplatku za 
umístění pevně zabudovaných reklamních zařízení. 
Podle současné vyhlášky MěÚ vybírá místní poplatek ve výši 30 Kč/m2/den nebo 
paušál 4 000 Kč/m2/rok. Výpočet zpoplatněných metrů se provádí podle plochy 
pozemku přímo dotčené pevně zabudovanými částmi zařízení (stojinami), a to za 
každý započatý metr.  
V souladu s ustan. § 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích sazba poplatku za 
užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení může činit až 100 Kč 
za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. 
Město může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 
Konzultacemi jsme zjistili tyto možnosti: 
- pokud reklamní zařízení omezuje průchod a pohyb na veřejném prostranství, lze 

poplatek vyměřit podle skutečného záboru, tj. průmětu na plochu. Není však 
pravidlem, že by změna způsobu výpočtu zabraných metrů měla za následek vyšší 
poplatek - např. u stojanu dlouhého 5,15 m a širokého 12 cm je takto vypočtená 
plocha 0,6 m2. Po zaokrouhlení se jedná o plochu 1 m2. Velkoplošná reklamní 
zařízení jsou ukotvena na dvou nebo třech stojinách. Plocha počítaná podle stojin 
v tomtéž případě má výsledek 2 m2 nebo 3 m2, 

- zvláštní případy lze řešit úplným či částečným osvobozením - např. při využití nejen 
pro reklamu, ale i pro veřejně prospěšné účely (hodiny, mapy apod.), 

- ze současné judikatury plyne, že lze současně s vybíráním poplatku za užívání 
veřejných prostranství ve vlastnictví města požadovat i úhradu nájemného za 
užívání pozemku města na základě soukromoprávní nájemní smlouvy; výši 
nájemného lze stanovit i v závislosti na účelu využití reklamní plochy. 

 
S ohledem na výše uvedené předkládáme návrh znění čl. 24 nové vyhlášky ve dvou 
variantách. Obě varianty obsahují navýšení poplatku na maximální možnou denní 
sazbu, tzn. 100 Kč/m2/den, dále je navržen paušál ve výši 1.500 Kč/m2/měsíc a 
15.000 Kč/m2/rok. Výše roční a měsíční paušální částky zhruba odpovídá 
současnému poměru mezi denní a paušální sazbou poplatku. Změna sazeb je 
navržena v průběhu kalendářního roku, proto dle dostupných výkladů nebude možné 
ze strany uživatelů využít sníženou paušální sazbu poplatku za období 01.01.-
31.03.2018, kdy tedy budou zřejmě nuceni hradit vyšší denní sazbu (toto stanovisko 
ověřujeme). 
 
Ve variantě 1 je navrženo úplné osvobození od poplatku v případech, kdy zároveň s 
reklamou uvedené zařízení slouží i veřejně prospěšným účelům, např. hodiny, mapy 
apod.  
Ve variantě 2 je pro tyto případy navržena úleva ve výši 50 %. 
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Návrh byl konzultován s dozorovým orgánem Ministerstva vnitra ČR, nemá námitky 
proti žádné z variant. Vzhledem k tomu, že v mezidobí od vydání současné vyhlášky 
č. 1/2014 došlo ke změně zákonů, zejména daňového řádu, doporučuje odbor 
dozoru přizpůsobit formulace vyhlášky aktuálnímu znění zákonů - proto navrhujeme 
vydat celou novou vyhlášku, neboť drobné formulační úpravy se týkají řady 
ustanovení.  
 
Rada města doporučuje zvolit variantu č. 2 návrhu (úlevy ve výši 50 %).  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 1/2018,      
o místních poplatcích, dle varianty 1/dle varianty 2/ návrhu. 
 
Hlasování - varianta 2: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
8. ŽÁDOST O KOUPI BYTU č. 16, SUVOROVOVA 692/IV, KLATOVY 
 žadatelka Barbora Velíčková 
 
Pan XXXXX (nar. 1953) byl nájemcem bytu č. 16, Suvorovova XX, Klatovy, od r. 
1998. V červnu 2017 zemřel a dědictví po něm, včetně nájmu bytu, nabyla jeho 
matka paní XXXXX (nar. 1931). Matka nežila se synem ve společné domácnosti, 
bydlí v jiném městském bytě, konkrétně v domě s byty zvláštního určení, Masarykova 
XX, kam se v r. 2015 přestěhovala z Jesení, kde bydlela u dcery v nevyhovujícím 
sklepním bytě. Rada města proto rozhodla                  o výpovědi z nájmu podle § 
2283 NOZ, odst. 1. 
Pan XXXXXX v roce 2016 požádal o odkoupení bytu a uhradil zálohu. K doplacení 
kupní ceny a podpisu smlouvy již nedošlo. Podle právního výkladu nabídka na 
odkoupení jeho smrtí zanikla, nepřechází na dědice 
Paní XXXXX požádala o odkoupení bytu do osobního vlastnictví. Podle platných 
Pravidel, je možno byt prodat pouze nájemci bytu, který má nájemní smlouvu 
uzavřenou alespoň 4 roky a nesmí být dlužníkem vůči městu Klatovy. Tyto podmínky 
jsou splněny, protože dědička vstoupila do práv a povinností pana XXXX, který byt 
užíval od r. 1998.  
Paní XXXXX  je však nájemcem městského bytu v Masarykově ulici a koupí bytu by 
tedy neřešila svoji bytovou situaci. Jde tedy o specifický prodej bytu a předkládáme k 
projednání v zastupitelstvu města, zda prodej bytu povolí či nikoliv.  
(V květnu 2017 byl projednáván stejný případ, kdy o odkoupení bytu žádaly sestry 
XXXX, podána výpověď z nájmu a dědičkám bylo oznámeno rozhodnutí ZM 
neuzavřít s nimi nájemní smlouvu; sestry podaly žalobu k soudu, kterou se chtěly 
domoci prodeje bytu, soud si vyžádal vyjádření města Klatovy a sestry XXXX 
následně přistoupily k zpětvzetí žaloby.) 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města žádost paní XXXX zamítnout.   
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytu č. 16, Suvorovova XX, Klatovy, paní 
XXXXXX, Masarykova 391/III, Klatovy. 
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Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 24 členů ZM - usnesení 
nebylo schváleno.  
 
 
9.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Pan starosta - destinační management - ukotvení města v určité lokalitě zajímavé pro 
cestovní ruch - jsme součástí Prácheňsko - Pošumaví a jedním ze záměrů MMR je 
vytvořit určité destinace. Jedna destinace se vytvořila na trojúhelníku Modrava - 
Železná Ruda - Sušice, což má logiku, já si myslím, že Klatovy k Šumavě patří. Začal 
jsem vést určitá jednání, že by bylo dobré Klatovy, i s ohledem na přeshraniční 
spolupráci, připojit k té části šumavské, nikoliv že bychom vytvářeli nějakou složitou 
strukturu. Toto vám dávám jako informativní záležitost, jednání jsou na počátku.  
 
Ing. Chroust - 02.02. a 03.02.2018 se ve společenském sále knihovny uskuteční 
Sympozium o Přemyslu Otakaru II., jste srdečně zváni. Na začátku ledna byli někteří 
z vás osloveni e-mailem od JUDr. Muchny ohledně připravované zástavby ve 
Voříškově ulici (v proluce). Já jsem reagoval slovy, že záležitost prověříme a panu 
doktorovi odpovíme, tak se i stalo. Jednali jsme o tom s paní architektkou, s odborem 
výstavby, odborem rozvoje a přihlédli i k tomu, že věc projednávala stavební komise. 
Odpověď jsme tedy JUDr. Muchnovi dali. 
 
 
10.  DISKUSE  
 
 
11.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
Pan starosta - byl jsem požádán, abychom schválené Sobětice vedli 
v majetkoprávních úkonech v části A, protože to není jako záměr, který budeme 
příště potvrzovat, ale budeme se účastnit dražby, a pokud ji vyhrajeme, budeme 
muset dávat jiný souhlas, než když to kupujeme běžně. S tím by neměl být problém. 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise p. Mašek.  
 
Mgr. Zwiefelhofer - bod III - u Triatlon klubu jsme se domlouvali na 250 tis. Kč, tady je 
125 tis. Kč. 
 
Pan starosta - je to na dva roky, 250 tis. Kč dohromady, přesně podle žádosti Triatlon 
klubu. 
 
Ing. Baroch - v bodu V jsme se domluvili z 80 Kč na 100 Kč. 
 
Pan starosta - ano. 
 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
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Pan starosta pozval zastupitele na Rozbory hospodaření - 13.02.2018, Klatovský 
městský ples - 17.02.2018, další jednání ZM - 27.03.2018. 
 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Ve 20:15 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 27. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 


