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Usnesení 
 z 3. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 9. února l999 v l9.00 hod. v malém sále KD Družba 
  
  

I. 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne l5. 
prosince l998. Dále bere na vědomí informaci o postupu uplatnění pohledávek vůči a.s. Kozak 
- zpráva SBH Klatovy , Klatovské teplárny, a.s. a MěÚ a komentář k porovnání vývoje 
nákladů a cen vodného za období let l995-l999. 
  
Městské zastupitelstvo souhlasí s tím,aby správce konkurzní podstaty a.s. Kozak Klatovy Ing. 
Josef Hříšný doplatil pohledávku za odebrané teplo v měsíci lednu l999 částku 112.949,-Kč, 
včetně poplatku z prodlení 0,l % denně, do 28.2.l999. 
  
Městské zastupitelstvo doporučuje vedení města, aby pověřilo právního zástupce zpracováním 
podkladů pro možné podání podnětu orgánům činným v trestním řízení k zahájení trestního 
stíhání bývalého managementu a.s. Kozak Klatovy. 
  
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zahájit jednání o možném odkoupení části 
bývalého majetku a.s. Kozak Klatovy prodávaného správcem konkurzní podstaty. 
  
Termín:ihned 
 
Zodpovídá:p. Karel Mráz  
  
  

II. 
Městské zastupitelstvo schvaluje 
a/ ve smyslu § 36a/, odst. l, písm. a/ zákona o obcích v platném znění majetkoprávní úkony 
uvedené v části A /příloha str. 3-4/ - směny nemovitostí - úkony č. l,3 
- bezúplatný převod - úkon č. 2 
- výkup nemovitosti - úkon č. 4 
- vyvolávací cenu pro dražbu objektu čp.6, Klatovy I 
- zásady pro prodej souvisejících pozemků u bytových domů 
  
b/ ve smyslu § 36a/, odst.4, zák. č. 4lO/92 Sb. 
záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str. 5-12/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3 - MZ pověřuje majetkové oddělení jednat o prodejní ceně 
6,12,l3 
- výkupy nemovitostí - úkony č. l, 8, l4,l5,l8 
- směnu nemovitostí - úkon č.l5 
- bezúplatný převod - úkon č.2 
  
Městské zastupitelstvo zamítá :  
prodeje nemovitostí - úkony č.4,5,7,9,lO,ll,l7 
směnu nemovitostí - úkon č.l 
výkup nemovitosti - úkon č.l6 
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III. 
Městské zastupitelstvo podle § l6, zák. č. 564/l990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 
školství v platném znění zvolilo za členy okresní školské rady : 
  
za Město Klatovy - Ing. Jiřího Dio /SPŠ Klatovy/ 
za rodiče - Ivana Havlovice / z Masarykovy školy/ 
za pedagogy - Marii Peškovou / za ZŠ/ 
za pedagogy - Františka Šandu / za SOŠ a G/ 
za pedagogy - Hanu Maškovou / za MŠ / 
za pedagogy - Marii Křenkovou /za spec. školy / 
  
  

IV. 
Městské zastupitelstvo schvaluje předložený návrh cen vodného v integrovaných obcích od 
1.1.1999. 
Městské zastupitelstvo schvaluje, aby v integrovaných obcích, kde náklady na dodávku vody 
přesahují cenu stanovenou pro město Klatovy, byla výše ceny sjednocena v horizontu tří let s 
výší ceny vodného v Klatovech. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo projednalo zprávu o dosavadním vývoji v zajišťování rekonstrukce 
ČOV Klatovy , stav v zajištění financování této akce s rozhodujícím podílem PHARE a z toho 
plynoucí neodkladné kroky k zabezpečení podmínek PHARE a ukládá hospodářskému 
odboru MěÚ, odboru zem. a ŽP MěÚ ve spolupráci se Šumavskou vodárenskou, k.s. Klatovy 
a s JUDr. P. Kubešem, právním zástupcem města: 
  
1. uzavřít s Vodními stavbami Bohemia, a.s. Sezimovo Ústí dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
číslo 4/HO-IO/l998 ze dne 17.9.l998 na zpracování kompletní realizační dokumentace stavba 
"Rekonstrukce - ČOV Klatovy " v rozsahu etap II. až V. v částce 3,480.750,-Kč a tímto 
dodatkem současně ukončit tuto smlouvu na vlastní realizaci stavby. 
  
2. uzavřít dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.109/02/97 z 2.5.l997 s Vodohospodářským 
podnikem s.r.o. Plzeň z důvodu podmínek PHARE na provádění autorského dozoru ze strany 
VP Plzeň jako zpracovatele projektu pro stavební povolení, a to zcela nezávisle na zhotoviteli 
stavby, v celkovém objemu 680.400,-Kč. 
  
3. uzavřít s Vodohospodářským podnikem s.r.o. Plzeň smlouvu na vypracování tendrové 
dokumentace podle podmínek a požadavků PHARE s termínem do 15.6.1999 s tím, že cena 
za tuto dokumentaci je stanovena částkou 1,040.550,-Kč. 
  
Termín:ihned 
Zodpovídá:p. Auermüllerová, p. Ing. Hefler 
Spolupracuje:p. Kutil, p. JUDr. Kubeš 
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VI. 
Městské zastupitelstvo schvaluje předložený návrh akcí Šumavské vodárenské, k.s. Klatovy 
pro rok 1999. 
Městské zastupitelstvo ukládá odboru zem. a životního prostředí a Šumavské vodárenské, k.s. 
Klatovy do příštího jednání MZ předložit nový materiál s přesným vyčíslením finančních 
nákladů. 
Termín: 23.3.1999 
Zodpovídá:p.Ing.Hefler 
  

VII. 
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskusi. 
  
  
Karel M r á z 
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty města  
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Usnesení 
ze 4. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech,  

konaného dne 23. března l999 v 18.00 hod. v malém sále KD Družba 
  
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ, konaného dne 9. 
února 1999, včetně doplněného plánu akcí Šumavské vodárenské, k.s. Klatovy pro rok 1999. 
  

II. 
Městské zastupitelstvo schvaluje 
a/ ve smyslu § 36a/, odst.1, písm. a/, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění 
majetkoprávní úkony uvedené v části A /příloha str. 3-4/ 
- směnu nemovitosti - úkon č.9 
- bezúplatný převod - úkon č.2 se zapracováním připomínky TSMK 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1,5,8,10 
- prodeje nemovitostí - úkon č.3,4,6,7 
- uplatnění předkupního práva k bytům: úkon č.11 - město trvá na uplatnění a realizaci 
předkupního práva plynoucího ze smlouvy o prodeji bytu do vlastnictví. Nabídne-li vlastník 
bytu doplatek do výše hodnoty bytu stanovené znaleckým posudkem v době převodu a 
zaplatí-li jej, město se předkupního práva vzdá.  
úkon č.12 a obecná zásada - město se vzdá předkupního práva k bytu,zaplatí-li vlastník 
doplatek do výše hodnoty bytu stanovené znaleckým posudkem v době převodu.  
  
b/ ve smyslu § 36a/, odst. 4 zák. č. 410/92 Sb. o obcích v platném znění záměry 
majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str. 5-8/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1,3,10 
  
a zamítá : prodeje nemovitostí - úkony č.2,4,5,6,7,8,9 
  

III. 
Městské zastupitelstvo 

1. bere na vědomí výsledky hospodaření města a řízených organizací za rok l998, včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření města Klatovy ve smyslu zákona o obcích, které 
bylo provedeno zástupci Okresního úřadu Klatovy. 

2. schvaluje použití přebytku hospodaření ve výši 131,082 tis. Kč na vyjmenované akce 
dle tabulky č.1. 

  
IV. 

Městské zastupitelstvo schvaluje 
1. záměr města prodat akcie Západočeské energetiky , a.s. Plzeň v počtu 14.654 ks 
2. realizací tohoto záměru může být pověřena zprostředkovatelská společnost, která 

předloží návrhy a město přistoupí k podpisům smluv po schválení a výběru 
nejvýhodnější alternativy městskou radou. 

  
V. 

Městské zastupitelstvo 
l. schvaluje poskytnutí příspěvku : 
- Českému svazu bojovníků za svobodu ve výši 38 tis. Kč, 
- OHS Klatovy ve výši 35 tis. Kč, 
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- členům zájmových a sportovních organizací do 18 let , celkem ve výši 250 tis.Kč, 
- Smíšenému pěveckému sboru Šumavan Klatovy 10 tis. Kč, a do doby poskytnutí dotace 
půjčku ve výši nákladů na dopravu do Holandska. 
  
2. schvaluje bezplatné převzetí památníku obětem II. světové války po jeho zbudování do 
vlastnictví města. 
  

VI. 
Městské zastupitelstvo schvaluje zvýšení základního jmění akciové společnosti Klatovská 
teplárna o hodnotu primárního topného kanálu a parovodního napáječe v hodnotě stanovené 
znaleckým posudkem. 
  

VII. 
Městské zastupitelstvo 

1. schvaluje rekonstrukci objektů č.p. 126/V a č.p.134/V v areálu bývalých kasáren na 
Plánické ulici na základní školu a školní jídelnu s kuchyní dle předloženého návrhu. 

2. ukládá hospodářskému odboru, investičnímu oddělení zajistit realizaci akce dle 
předložené zprávy tak, aby obě zařízení byla v provozu od 1. září 2000. 

  
Termín:dle textu 
Zodpovídá: p. Auermüllerová 
  

VIII. 
Zprávy vedení MěÚ: 
l. Městské zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření Účelového sdružení obcí na 
skupinovém vodovodu Nýrsko-Klatovy za rok l998. 
  
2. Městské zastupitelstvo pověřuje vedení města jednat s vedením NsP Klatovy o sdružení 
prostředků na koupi mammografu. 
Zodpovídá: p. Karel Mráz 
  
3. Městské zastupitelstvo bere na vědomí dopis stavebníků v Korálkově ulici a souhlasí s 
postupem navrženým hospodářským odborem, který odpovídá uzavřené smlouvě. 
  

IX. 
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
  
  
Karel M r á z  
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 ze 5. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 4. května 1999 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ, konaného dne 23. 
března 1999. 
  

II. 
Městské zastupitelstvo schvaluje 
a/ ve smyslu § 36 a/ odst.1, písm. a/ zák.č.367/1990 Sb.o obcích v platném znění 
majetkoprávní úkony uvedené v části A /příloha str.3/ 
- směna nemovitostí - úkon č. 2 z části B 
- prodeje nemovitostí-úkony č.1,2,3 
  
b/ ve smyslu § 36a/ , odst.4, zák. č.410/92 Sb. v platném znění 
záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str.4-9/ 
- výkup nemovitostí - úkony č.1,5,10,11 
- směnu nemovitostí - úkony č. 5,6 - k úkonu č.5-MZ ukládá komunikační řešení území 
projednat s DI PČR - zodpovídá:p. Auermüllerová 
- prodej nemovitostí - úkony č. 3,13 
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č.4,7 - k úkonu č. 4 - doplnit o uzavření 
darovací smlouvy na poz.č.954/153 , včetně vjezdů do garáže z důvodu vedení inženýrských 
sítí. 
  
a zamítá:  
prodeje nemovitostí - úkony č.8,12 
zrušení duplicitního vlastnictví - úkon č.9 - text usnesení:a/město se nevzdává vlastnictví k 
pozemku č.809/9 
  
c/ MZ ukládá FO jednat s majitelkou 
tohoto pozemku o zřeknutí se duplicitního vlastnictví ve prospěch města. 
  

III. 
Městské zastupitelstvo projednalo Zásady prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy, 
jejichž součástí je seznam domů, které nebudou nabízeny k prodeji, a Zásady tvorby a čerpání 
fondu oprav obytných domů ve správě města, a ukládá městské radě zapracovat připomínky k 
těmto zásadám a upravené zásady předložit na příštím jednání MZ ke schválení. 
  

IV. 
Městské zastupitelstvo schvaluje 
l. Poskytnutí příspěvku 

a) Stálé divadelní scéně Klatovy na činnost v r.1999 ve výši 200 tis. Kč 
b) poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč na konto pro humanitární pomoc Kosovu. 

Finanční prostředky poskytnout prostřednictvím Nadace ČT Člověk v tísni. 
c) příspěvek obci Bezděkov na vybudování další části kanalizačního sběrače Bezděkov 

- Kal - Klatovy max. do výše 500 tis. 
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d) příspěvek ve výši 500 tis.Kč na zakoupení přístroje mammograf pro NsP . MZ 
ukládá vedení města spolupracovat s NsP při získávání dalších příspěvků od obcí. 
Do třech měsíců akci vyhodnotit a uzavřít. 

Termín: ihned 
Zodpovídá: p. K. Mráz 
  
2. Zvýšení rozpočtu výdajů o 1,300 tis. Kč na poskytnutí výše uvedených příspěvků- SDS 
Klatovy, na humanitární pomoc, obci Bezděkov a NsP, v příjmové části rozpočtu krytí z 
rozpočtové rezervy. 
  
3. Realizaci akce infrastruktura Domažlické předměstí pro 48 b.j. a zvýšení rozpočtu města o 
3,600 tis. Kč, v příjmové části krytí dle textu. 
  
4. Realizaci výstavby 20 b.j. v bývalém kasárenském objektu 132/V a zvýšení rozpočtu o 
20,400 tis.Kč s tím, že zahájení akce je podmíněno získáním státní dotace. V příjmové části 
rozpočtu krytí dle textu. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
Město Klatovy vlastní l4.654 ks akcií Zpč. energetiky, a.s., které nejsou veřejně 
obchodovatelné. MZ souhlasí s uzavřením smlouvy o odprodeji těchto akcií a převodu 
akcionářských práv na kupujícího, včetně zastavení těchto akcií ve prospěch kupujícího k 
zajištění zálohy na kupní cenu se společností s nejvýhodnější nabídkou. Zároveň pověřuje 
starostu města podepsat komplet smluv směřujících k odprodeji. 
  

VI. 
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
Termín: ihned 
Zodpovídá: p. K. Mráz 
  
 
  
Karel M r á z 
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 ze 6. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 29. června 1999 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ, konaného dne 4. 
května 1999. 
  

II. 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
a/ ve smyslu § 36a/ , odst.1, písm. a/ zákona o obcích v platném znění majetkoprávní úkony 
uvedené v části A /příloha str.3/ 
- směna nemovitostí - úkon č. 2,5,6 
- bezúplatný převod - úkon č. 4,7 
- výkup nemovitosti - úkon č. 1,7,8,9 
- prodeje nemovitostí - úkon č.3- MZ schvaluje smluvní cenu 10 mil. Kč 
  
úkon č.10 - zřízení zástavního práva-úkon č.4 
  
b/ ve smyslu § 36a/, odst.4, zák. č. 410/1992 Sb. o obcích v platném znění záměry 
majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B/příloha str.4-13/ 
- výkup nemovitostí - úkon č. 18 
- směny nemovitostí - úkon č. 14,21,22,24 
- prodeje nemovitostí - úkon č. 1,2,3,4,9,10 
- bezúplatný převod do majetku města - úkon č.12,l7, 23 
- zřízení věcného břemene - úkon č. 19 
  
a zamítá 
prodeje nemovitostí - úkon č.5,6- MZ rozhodlo , že s pozemkem č.97/1 /prostor za Beránkem/ 
nebude majetkově nakládáno do doby, než bude celý prostor majetkoprávně a zástavbovou 
studií vyřešen úkon č. 7,8,11,13,14,15,16- MZ nesouhlasí se stavbou chodníku úkon č. 20. 
  

III. 
Městské zastupitelstvo schvaluje "Zásady prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy" s 
účinností od 29.6.1999. 

 
IV . 

Městské zastupitelstvo neschválilo doporučení městské rady omezit pravidelné klatovské trhy 
na lx týdně. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje změnu Vyhlášky č.8/97 o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov v článku III., bodu 4/ v 
následujícím znění: 
Splácení půjčky začíná druhý měsíc po vyčerpání půjčky, nejdéle 12 měsíců po podpisu 
smlouvy. Splácí se rovnoměrnými měsíčními splátkami a je možno na základě žádosti 
dlužníka dohodnout rychlejší splácení nebo mimořádnou splátku. Od podpisu smlouvy o 
půjčce do zahájení splácení platí dlužník měsíčně úroky z půjčené částky. 
  

VI. 
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Městské zastupitelstvo souhlasí s hospodářskými výsledky a návrhem na rozdělení zisku 
Šumavské vodárenské, k.s. Klatovy za r.1998 a pověřuje zástupce komanditisty schválit 
hospodářské výsledky ŠVS za r.1998 a rozdělení zisku dle předloženého návrhu. 
  

VII. 
Městské zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Galerii Klatovy 
ve výši 50.000,- Kč. 
  

VIII. 
Městské zastupitelstvo schvaluje investování města do kapitálového trhu , a to v poměru 1/3 
volných finančních prostředků na kapitálový trh a 2/3 volných finančních prostředků ponechat 
na finančním trhu. 
  

IX. 
Městské zastupitelstvo ukládá starostovi města podepsat do 30.6.1999 dodatek č.1 ke smlouvě 
o provozování a udržování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, včetně provozování 
městské čistírny odpadních vod s Šumavskou vodárenskou, k.s. s datem ukončení k 
31.12.2000. V případě nepodepsání tohoto dodatku ze strany jednatele komplementáře, 
vypovědět současnou smlouvu ve stejném termínu k 31.12.1999. 
  
Termín:ihned 
Zodpovídá:p. K. Mráz  

  
X. 

Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy vedení MěÚ. 
  

XI . 
 Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskusi. 
  
Termín: ihned 
Zodpovídá: p. K. Mráz 
  
  
  
  
Karel M r á z 
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 ze 7. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 7. září 1999 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ, konaného dne 29. 
června 1999. 
  

II. 
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
1. schvaluje 
a) ve smyslu § 36a/ , odst. l, písm. a) majetkoprávní úkony uvedené v části A /příloha str.3/ 
- směna nemovitostí - úkon č.8, 12, 13, 15 
- bezúplatný převod do majetku města - úkon č.7, 9, 14 
- výkup nemovitosti - úkon č.10 
- prodeje nemovitostí - úkon č. 1,2,3,4 - prodej pozemků za poloviční cenu znaleckého 
posudku + věcné břemeno přístupu k inž. sítím 5, 6 
- zřízení věcného břemene na obecním pozemku - úkon č.11 
  
b/ ve smyslu § 36a/, odst.4, zák. č. 410/1992 Sb. 
záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str.4-11/ 
- výkup nemovitostí - úkon č. 1,2,5,14 - výchozí cena dle znaleckého posudku, 15, 16 
- směny nemovitostí - úkony č.3, 4 
- prodeje nemovitostí - úkony č.9, 18 - staženo z programu 
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č. 6, 12 
  
2. zamítá 
prodeje nemovitostí - úkony č.4, 7, 8, 10, 11, 13 
výkupy nemovitostí - úkony č.6, 17 
zřízení věcného břemene - úkon č.8 
  

III. 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí informaci o finančním hospodaření města a řízených 
organizací za 1.pololetí r. 1999. 
  

 IV.  
Městské zastupitelstvo schvaluje: 
1/ zvýšení rozpočtu výdajů o 3,129 tis. Kč na rekonstrukce kotelen ve školských zařízeních. V 
příjmové části rozpočtu krytí ze státní dotace a rozpočtové rezervy na investice. 
  
2/ zvýšení rozpočtu výdajů o 250 tis. Kč na příspěvky na významné jednorázové akce ve 
městě. 
   

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje variantu obchvatu v návrhu varianty V3, která je vzhledem k 
existující zástavbě v Lubech a existenci vodních zdrojů za obcí Luby směrově nejvýhodnější a 
ukládá odboru výstavby a územního rozvoje, po předložení definitivního stanoviska obce 
Vrhaveč, zahájit práce na změně územního plánu města Klatov v oblasti dopravy s důrazem 
na přeložku I/27, parkoviště a cyklistické stezky. 
Zodpovídá: p. Prousek 
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VI. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s účastí města Klatovy ve společnosti Šumavské vodovody a 
kanalizace, a.s. IČO 25232100, se sídlem Klatovy, I, Čs. legií 37, PSČ 339 01 tak, že město 
Klatovy odkoupí od stávajícího jediného akcionáře K & H Kinetic, a.s. 40 ks akcií společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. v nominální hodnotě po 10.000,-Kč za 1 ks akcie za 
cenu ve výši odpovídající nominální hodnotě akcií, tj. celkem 400.000,-Kč. Městské 
zastupitelstvo souhlasí s prodejem podniku Šumavská vodárenská, k.s. společnosti Šumavské 
vodovody a kanalizace, a.s. ke dni 1.1.2000. 
  

VII . 
Zprávy vedení MěÚ: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr plynofikace integrovaných obcí Otín a Točník a 
souhlasí s tím,aby město Klatovy spolupracovalo s mikroregionem Měčínsko na realizaci celé 
akce. Akci uskutečnit jen za podmínky, že na ni bude poskytnuta státní dotace. 
  
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí další zprávy vedení MěÚ. 
  

VIII.  
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami , vznesenými členy MZ 
v diskusi. 
  
  
Karel M r á z  
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 z 8. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 26. října 1999 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ, konaného dne 7. září 
l999 s tím, že s připomínkou Dr. J. Vondráčka se bude zabývat městská rada a se závěry jej 
písemně seznámí.  

  
II. 

Městské zastupitelstvo 
a/ rozhodlo ve smyslu § 36a/ , odst.1, písm. a/ , zák. o obcích o majetkoprávních úkonech 
uvedených v části A (příloha str.3) 
- směna nemovitostí - úkon č.3 
- bezúplatný převod do majetku města - úkon č.5,7 
- výkup nemovitosti - úkon č.1,2,4,8,9,10,11 
- prodeje nemovitostí - úkon č.6 
- zrušení předkupního práva k bytu - úkon č.11 
  
b/ ve smyslu § 36a/ , odst.4 , zák. č.410/92 Sb schvaluje 
záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B (příloha str. 4-l3) 
- výkup nemovitostí - úkon č. 1,3,13,14,17,20,21-výkup pp.3798/1, úkon č. 22 
- směny nemovitostí - úkony č.2,9,15 
- prodeje nemovitostí - úkony č.4,5-staženo z programu,12,18, 
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č.1,8,10 
  
c/ městské zastupitelstvo zamítá 
prodeje nemovitostí - úkony č.6,7,11,16,19 

  
III. 

Městské zastupitelstvo schvaluje zařazení investičních akcí do rozpočtu města na r.2000 dle 
přílohy. Městské zastupitelstvo schvaluje záměr rekonstrukce Domova důchodců v Újezdci s 
tím, že realizace bude podmíněna získáním státní dotace v požadované výši. Prostředky 
určené na výstavbu zatím ponechává v rozpočtové rezervě. V bodu č.5 předložené zprávy se 
doplňuje realizace úpravy Tylova nábřeží v částce 2.573 tis. Kč. 

  
IV. 

Městské zastupitelstvo nesouhlasí s rozhodnutím městské rady ze dne 12.10.l999 o vyčlenění 
tepelného hospodářství z SBH Klatovy a s jeho převodem na Klatovskou teplárnu, a.s. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje 
1/ zvýšení jízdného MHD s platností od 1.1.2000 a to: 
- jednotlivé občanské jízdné - Kč 5,- 
- slevové jednotlivé jízdné - Kč 3,- 
- dovozné- Kč 2,- 

  
2/ s platností od 1.1.2000 zavedení čipových karet v min. hodnotě 100,-Kč. Při zakoupení 
čipové karty schvaluje MZ slevu jízdného ve výši 10%. 
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Městské zastupitelstvo ruší s platností od 1.1.2000 předplatné jízdné a to : 
- občanské předplatné měsíční 
- slevové měsíční předplatné 
- žákovské měsíční předplatné 
  

VI. 
Městské zastupitelstvo schvaluje realizaci "Generelu odvodnění pro město Klatovy" dle 
návrhu a ukládá odboru zem. a ŽP vypsat na zpracování generelu výběrové řízení. 
Zodpovídá: p. Ing. Hefler 

  
VII. 

Městské zastupitelstvo ve smyslu § 36, odst. 1, písm. f/ zákona č. 367/1990 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/99 o spádových a společných 
spádových obvodech pro umístění dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech ve škol. r. 2000/2001 s 
platností od 3.1.2000. 

  
VIII. 

Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávy vedení města, včetně informativní zprávy o 
vyplacených příspěvcích a zásadách pro jejich vyplácení. 

  
IX. 

Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy MZ v 
diskusi. 

  
  
Karel M r á z  
starosta města 
  
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 z 9. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 14. prosince 1999 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne 
26.10.1999.  

  
II. 

Městské zastupitelstvo 
a/ rozhodlo ve smyslu § 36a/ , odst.1, písm.a/o majetkoprávních úkonech uvedených v části A 
/ příloha str.3/ 
- směna nemovitostí - úkon č. 2,6,11 
- bezúplatný převod do majetku města - úkon č.5,7 
- výkup nemovitostí - úkon č.1, 3,9,10,12,14,15,16 
- prodeje nemovitostí - úkon č. 4,8,11,13 
  
b/ ve smyslu § 36a/, odst.4, zák.č. 410/92 Sb. schvaluje záměry majetkoprávních úkonů, které 
jsou uvedeny v části B /příloha str.4-10/ 
- výkup nemovitostí - úkon č.6,8,12,13 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1,2,5,11,14,17 
- bezúplatný převod do majetku města - úkon č.15 
- dar z majetku města - úkon č.9 
  
Městské zastupitelstvo zamítá: 
prodeje nemovitostí - úkony č.4,7,10,16 
směnu nemovitostí - úkon č.3,6 
  

III . 
Městské zastupitelstvo 
I. schvaluje 
1. rozpočet města na rok 2000 v příjmové i výdajové části ve výši 333,009 tis.Kč. 
2. vytvoření rezervy na neinvestiční výdaje ve výši 15,000 tis.Kč a na investiční výdaje ve 
výši 20,081 tis.Kč. 
3. limit prostředků na platy vnitřní správy pro r.2000 ve výši 13,88O tis.Kč a přepočtený 
počet pracovníků 78,7. 
  
II. bere na vědomí  
že rezerva na investice je nižší, než byl výnos z prodeje akcií, a že je možno rezervu zvýšit 
změnou financování 2. etapy skládky ve Štěpánovicích / úvěr/. 
  

IV. 
Městské zastupitelstvo schvaluje pro město Klatovy, Drslavice, Habartice, Sobětice a 
Štěpánovice cenu vodného pro r.2000 ve výši 15,12 Kč ,vč. DPH a cenu stočného ve výši 
13,23 Kč, vč. DPH po domácnosti. Pro podnikatele schvaluje MZ od 1.1.2000 cenu vodného 
ve výši 16,64 Kč, vč. DPH a cenu stočného ve výši 15,26 Kč vč. DPH. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje předložený návrh akcí Šumavské vodovody a kanalizace, 
a.s. pro rok 2000. 
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VI. 
Městské zastupitelstvo jmenuje p.Karla Mráze do představenstva akciové společnosti 
Šumavské vodovody a kanalizace a ing. Jana Heflera do dozorčí rady této akciové 
společnosti. 
  

VII. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s doporučením městské rady omezit konání trhů na náměstí 
Míru v Klatovech na jeden v týdnu, a to pondělí, s platností od 1.1.2000. 
  

VIII. 
Městské zastupitelstvo v Klatovech v souladu s § 62, odst.1, zák.č. 367/1990 Sb. v platném 
znění ruší obecně závaznou vyhlášku č.4/1995 - Domovní řád s okamžitou platností. 
  

IX. 
Městské zastupitelstvo nesouhlasí s doporučením městské rady a neschvaluje převod 
výměníkových stanic z SBH Klatovy na Klatovskou teplárnu, a.s. 
  

X. 
Městské zastupitelstvo schvaluje zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
města Klatovy a vyhlašuje témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2000 . 
  

XI. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu odboru ŠKSVZ týkající se žádosti referátu 
kultury OkÚ Klatovy k prohlášení sochy Antonína Švehly ve Vrbově ul. v Klatovech za 
kulturní památku a na základě této zprávy uděluje souhlas k prohlášení uvedené sochy za 
kulturní památku. 
  

XII. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení činnosti komisí MR a ve smyslu § 36, 
odst.1 , písm.i/ zákona o obcích v platném znění a v souladu s vládním nařízením č. 20/1997 
Sb. schvaluje předložený návrh odměn předsedům komisí za r.1999. 
  

XIII. 
Městské zastupitelstvo jmenuje pana Vladimíra Brunnera zástupcem města do dozorčí rady 
Nemocnice s poliklinikou Klatovy. 
  

XIV. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o : 
- návštěvě partnerského města z Heemskerku 
- zajištění Silvestra na náměstí v Klatovech 
- akcích pořádaných v předvánočním období 
Městské zastupitelstvo ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy MZ 
v diskuzi. 
Termín:ihned  
Zodpovídá:p.K.Mráz 
 
Karel M r á z  
starosta města 
Alena M a z a n c o v á 
zástupce starosty 


