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Usnesení 
  

z 10. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 
konaného dne 15. února 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 

  
I. 

Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne 
14.12.1999.  

  
II. 

Městské zastupitelstvo 
rozhodlo ve smyslu § 36a/ , odst. 1, pís. a/ zákona o obcích o majetkoprávních úkonech 
uvedených v části A (příloha str.3)  
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č. 6, 11 
- výkup nemovitosti - úkony č.5, 8, 9 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1, 2, 3, 7, 10, 12 
  
Městské zastupitelstvo schválilo ve smyslu § 36a/, odst.4 zákona o obcích záměry 
majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B (příloha str. 4-10)  
- výkupy nemovitostí:  
úkony č. 2, 3, 6 - výkup pozemků č.284 a 50/2 v k.ú. Sobětice od ČR- Pozemkového fondu za 
cenu dle znaleckého posudku, dle zák. č. 95/1999 Sb.  
úkony č.10,15 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1, 11, 12 
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města:  
úkon č.7- bezúplatný převod nebo převod úplatný pozemků v lokalitě Pod Borem ve správě 
OkÚ a PF ČR zahrnuté v návrhu a výhledu územního plánu města dle zákona č.95/99 Sb.  
úkon č.8 - bezúplatné převzetí do majetku města pozemků k.ú. Sobětice č.55/13 a částí 
pozemků č.55/35,55/20, 55/7 a 265 od PF ČR převod dle zák.č.95/99 Sb. 
úkon č.9 - bezúplatné převzetí části pozemku č.133/2 o výměře cca 80 m2 od ČR - 
Pozemkového fondu do majetku obce dle zák.č. 95/99 Sb.  
a úkon č.14 
- směny nemovitostí - úkony č. 5, 15, 16- staženo z programu jednání  
  
Městské zastupitelstvo zamítlo návrhy na majetkoprávní úkony, které jsou uvedeny v části B 
(příloha str.4-10) 
- prodej nemovitostí - úkon č.4 
  

III. 
Městské zastupitelstvo projednalo návrh zadání pro pořízení změn ÚPN SÚ Klatovy , 
zpracovaného na základě požadavků MZ ze dne 7.9.1999 usn. čl.V a usn. MR ze dne 
14.9.1999 a projednaného v MR dne 8.2.2000. Vzalo na vědomí , že odbor výstavby a ÚR byl 
pořizovatelem = městem Klatovy pověřen k projednání návrhu zadání v souladu s ust. §20 
stavebního zákona na veřejném jednání dne 17.1.2000 a dále , že návrh zadání byl projednán s 
dotčenými orgány státní správy, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a s 
nadřízeným orgánem územního plánování.  
Městské zastupitelstvo konstatovalo, že v průběhu projednávání nebyly /s výjimkou jednoho/ 
ze strany občanů k předloženému návrhu zadání vzneseny námitky nebo připomínky. Rovněž 
ze strany dotčených orgánů státní správy a orgánů územního plánování sousedních územních 
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obvodů nebyla předložena rozporná stanoviska, která by byla nutno koordinovat. Rovněž 
stanovisko nadřízeného orgánu je kladné. K návrhu zadání byla dne 18.1.2000 předložena 
připomínka Občanského sdružení Malá Víska 60, zastoupeného předsedou Ing. Josefem 
Fišerem, které nesouhlasí s vyústěním obchvatu ve variantě V3, schválené MZ v Klatovech  
a prosazuje variantu V4. Tuto připomínku vzal pořizovatel na vědomí a o jejím řešení bude 
rozhodnuto v konečném návrhu změn ÚPN-SÚ Klatovy.  
Městské zastupitelstvo schvaluje návrh zadání pro provedení změn územního plánu města 
Klatov dle předloženého návrhu. Trvá i nadále na trase obchvatu silnice I/27 ve variantě V3, 
schválené MZ na zasedání dne 7.9.1999 pod usn . čl . V.  
  

IV. 
Městské zastupitelstvo schvaluje doplněk vyhlášky města č.8/97 o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov z 26.9.1997 ve znění 
vyhlášky č.1/2000 s tím, že nabývá účinnosti dnem vyhlášení , tj. 15.2.2000. 
  

V. 
Městské zastupitelstvo  
l/ schvaluje  
zvýšení rozpočtu výdajů na investiční akci "Autokemp -soc. zařízení" o 2,109 tis. Kč s tímto 
krytím:  
- 1 mil. Kč z rezervy na investice  
- 1 mil. Kč dotace z podpůrného programu Šumava. V případě, že město dotaci nezíská - krytí 
z úspor a zvýšených příjmů TSMK  
- 109 tis. z příspěvku na provoz TSMK úsporami a vyššími příjmy TSMK 
  
2/ ukládá investičnímu oddělení požádat o investiční dotaci z Pilotního programu pro 
hospodářsky slabé regiony v oblasti Šumava na podporu rozvoje cestovního ruchu.  
  
Termín: ihned  
Zodpovídá: D. Auermüllerová  
  

VI. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s tím, aby v Klatovech proběhla konference o ochraně 
památek ,kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, a souhlasí se 
sdružením finančním prostředků mezi Sdružením a městem Klatovy. Ostatní zprávy vedení 
MěÚ vzalo městské zastupitelstvo na vědomí.  
  

VII . 
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 11. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 28. března 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne 
15.2.2000.  

  
II. 

Městské zastupitelstvo  
l/ rozhodlo ve smyslu §36a/ odst. l, písm. a/ zákona o obcích o majetkoprávních úkonech 
uvedených v části A /příloha str.3/ 
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č. 6,7,8,12 
- výkup nemovitostí - úkony č. 2,3,5,6,9,13 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,10,11 
- směny nemovitostí - úkony č.4,13 
  
2/schválilo ve smyslu §36a/, odst.4, zákona o obcích záměry majetkoprávních úkonů, které 
jsou uvedeny v části B /příloha str.4-10/ 
 
- výkupy nemovitostí:  
a) úkony č. 1,6 - výkup pozemku pp.PK 208/2- části v k.ú. Habartice od ČR-Pozemkového za 
cenu max. stanovenou znaleckým posudkem dle zák.č.95/99 Sb. 
b) úkon č.7- výkup pozemku č.332 dle PK v k.ú. Habartice od ČR-Pozemkového za cenu 
max. stanovenou znaleckým posudkem dle zák.č.95/99 Sb.  
c) úkony č.9,15, 8 - sloučeno do bodu 6 
  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3,4,5,10,13,14 
  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města: 
a) úkony č.1 - bezúpl. převod pozemků č. 3566 a č.2136/1v k.ú. Klatovy od ČR-
Pozemkového fondu dle zák.č.95/99Sb. 
b) úkony č.2,6 - bezúplatný převod pp.č.11/17 ,11/19 a části pp.PK 208/2 v k.ú. Habartice od 
ČR - Pozemkového fondu dle zák. č.95/99 Sb.  
c) úkony č.15,18 
  
- směny nemovitostí - úkon č. 12 
- změnu katastrálních hranic - úkon č.19 
  
3/zamítlo návrhy na majetkoprávní úkony, které jsou uvedené v části B / příloha str. 4-10/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č.11,16,17 
  

III.  
Městské zastupitelstvo  
l. bere na vědomí výsledky hospodaření města a řízených organizací za rok 1999, včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 1999 ze dne 20.3.2000 
2. schvaluje finanční vypořádání za rok 1999 a použití přebytku hospodaření dle tabulky č.1 
3. ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit na příští MZ zodpovězení připomínek z diskuze . 
Termín:do 20.6.2000  
Zodpovídá: M. Šafařík  
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IV. 
Městské zastupitelstvo projednalo návrh na změny rozpočtu na rok 2000 a schvaluje:  
l. zvýšení rozpočtu investičních výdajů města na r.2000 o 1,800 tis. Kč na plynofikaci obcí 
Kal a Činov.  
2. vrácení 1,500 tis. Kč státní investiční dotace na akci Technická vybavenost Horažďovické 
předměstí . 
3. přijetí úvěru ve výši 16 mil. Kč na financování invest. akce "Rozšíření skládky TKO 
Štěpánovice - II. etapa". 

  
V.  

Městské zastupitelstvo rozhodlo v souladu s § 36, odst. 1, písm. d/ zákona č.367/1990 Sb. v 
platném znění o zřízení příspěvkové organizace Základní škola Čapkova ul. 126 Klatovy V a 
o změně zřizovací listiny ŠJ Koldinova s platností od 1.7.2000.  
  

VI. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu odboru ŠKSVZ týkající se rozdělení 
finančních částek na jednotlivé projekty, předložené grantovou komisí a schválené MR dle 
Zásad pro poskytování fin. příspěvků z rozpočtu města Klatovy v oblasti kultury a sportu. 
  

VII.  
Zprávy vedení MěÚ  
Městské zastupitelstvo  
1/ schvaluje  
a/ přidělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón ze dne 15.2.2000 ve výši 740.000,-Kč s určením na opravu 
Bílé věže , která je ve vlastnictví Římskokatolické církve.  
b/ dle zásad Programu regenerace příspěvek města ve výši 220.000,- Kč/ 20% z 
předpokládaných finančních nákladů opravy/ na opravu Bílé věže pro Římskokatolickou 
farnost Klatovy. 
c/ pokud by investor oprav Bílé věže ,kterým je Římskokatolická církev Klatovy,nepředložil 
do 21.4.2000 potřebné doklady pro získání státní finanční podpory z Programu regenerace, 
schvaluje MZ přidělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských 
památkových zón ve výši 740.000,- Kč na opravu střechy 59/I- druhé etapy. Příspěvek města 
je kryt částkou 9 mil. Kč. 

  
VIII. 

Městské zastupitelstvo souhlasí s tím, aby paralelně probíhalo schvalovací řízení pro územně-
plánovací dokumentaci území Klatovy -Luby a územně-správní řízení firmám, které v 
předmětném území hodlají investovat. Investorské záměry firem bude OVÚR korigovat s 
připravovanou dokumentací.  
  

IX. 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí městské rady č.162/6 /6 ve věci výpůjčky 
objektu a pozemků SPŠS v Klatovech .  
  

X. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím městské rady č. 162/6/27- týká se areálu 
Četransu v Klatovech.  
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XI. 
  
Městské zastupitelstvo ukládá městské radě a vedení města zabývat se připomínkami z 
diskuze.  
  
  
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 12. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 20. června 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne 
28.3.2000.  

  
II. 

Městské zastupitelstvo ve smyslu §36a/ , odst. 1, písm. a/ zákona č.367/1990 Sb. v platném 
znění rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A / příloha str.3/  
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č.1,2,6,7,13,14 
- výkup nemovitosti - úkony č.1,6,7,8,13 
- prodeje nemovitostí - úkony č.3,4,5,9,11,12 
- směny nemovitostí - úkon č.10 
- změna katastrálních hranic - úkon č.15 
- vzdání se předkupního práva k bytu - úkon č. 16 
  
Městské zastupitelstvo ve smyslu § 36a/ , odst. 4, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích schválilo 
záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str. 4-15/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 1- výkup za max. cenu l,-Kč /m2 pozemku ..  
úkony č.4,6,8,18,22,24 - max. za cenu 180,- Kč/m2 , 25- max. za cenu 150,-Kč/m2 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,5,9,11,13,16,20 
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č.4,6,7,8,26 
- směny nemovitostí - úkony č.10,12,27 
- bezúplatný převod z majetku města - úkon č.3 
  
Městské zastupitelstvo zamítlo návrhy na majetkoprávní úkony,které jsou uvedeny v části B 
/příloha str.4-5/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 14,15,17,19,21,23  
  

III.  
Městské zastupitelstvo zvolilo za člena dozorčí rady Klatovské teplárny, a.s. p.RNDr. Jana 
Brouska . 

  
IV. 

Městské zastupitelstvo  
l/ projednalo návrh změn ÚPN SÚ Klatovy, zpracovaný na základě požadavků MZ ze dne 
7.9.1999 usn. čl.V a usn. MR ze dne 14.9.1999 a zadání schváleného MZ dne 15.2.2000. 
Návrh byl projednán MR dne 13.6.2000.  
2/ vzalo na vědomí , že odbor výstavby a ÚR , zastupující Město Klatovy a zajišťující 
pořizovatelskou funkci, projednal návrh v souladu s ust. § 22 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou v termínech od 26.4.2000 do 26.5.2000 a dále s dotčenými orgány státní 
správy dne 17.5.2000 a s nadřízeným orgánem územního plánování. Návrh změn obsahuje 
celkem 14 změn / viz příloha/.  
  
3/ konstatovalo, že v průběhu projednávání nebyly ze strany občanů k předloženému návrhu 
změn územního plánu vzneseny námitky nebo připomínky. Rovněž ze strany dotčených 
orgánů státní správy a orgánů územního plánování sousedních územních obvodů nebyla 
předložena rozporná stanoviska, která by bylo nutno koordinovat. Rovněž stanovisko 
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nadřízeného orgánu je kladné. Připomínka Občanského sdružení Malá Víska 60, zast. Ing. 
Josefem Fišerem, která byla uplatněna k návrhu zadání, již v průběhu projednávání návrhu 
uplatněna nebyla. /Připomínka ze dne 18.1.2000 se týkala nesouhlasu tohoto sdružení s 
vyústěním obchvatu ve variantě V3, schválené MZ v Klatovech, a prosazovala variantu V4/. 
Tato připomínka byla zamítnuta městským zastupitelstvem již při projednávání návrhu zadání 
dne 15.2.2000. Rozhodnutí zastupitelstva při schvalování změn ÚPN SÚ bude zasláno na 
vědomí občanskému sdružení Malá Víska.  
  
4/ ukládá odboru výstavby a územního rozvoje zadat zpracovateli ÚPN SÚ Klatovy zahrnout 
změny projednané v souladu s §22 zákona 50/1976 Sb. do aktualizovaného čistopisu ÚPN SÚ 
Klatovy.  
  
5/vzalo na vědomí , že městská rada na zasedání dne 13.6.2000 schválila termínový kalendář 
pro projednávání změn územně plánovacích dokumentací takto:  
do 31.10. běžného roku - soustřeďování podnětů a návrhů ke změnám ÚPN SÚ - soustřeďuje 
ORM  
do 31.12. běžného roku - zpracování zadání změn ÚP - zajistí OVÚR  
do 28.2. běžného roku - schválení zadání změn v orgánech - podklady zajistí OVÚR  
do 30.4. běžného roku - zpracování konceptu a návrhu - zajistí u zpracovatele OVÚR  
do 30.6. běžného roku - schválení návrhu změn - podklady zajistí OVÚR  
  
Změny ÚPN SÚ budou prováděny :  
a) každý rok - pokud bude více než 5 návrhů, nebo v naléhavých případech, na nichž závisí 
rozvoj města  
b) jednou za dva roky - v ostatních případech  
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje:  
1. Zvýšení rozpočtu z rozpočtové rezervy na příspěvky na pravidelnou činnost mládeže o 
250.000,-Kč . 
2. Zvýšení rozpočtu z rozpočtové rezervy na investice o 2,600 tis.Kč na pokračování 
rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Podbranské a zvýšení rozpočtu o 1,300 tis.Kč na 
rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu v této ulici z vodohospodářského fondu. 
3. Zvýšení přepočteného počtu pracovníků MěÚ o 3 pracovníky pro odbor rozvoje města, 
městského právníka a sociální agendu, zvýšení limitu prostředků na platy vnitřní správy o 
378.000,-Kč a zvýšení rozpočtu vnitřní správy z neinvestiční rezervy na pokrytí mezd a 
odvodů pro schválení navýšení pracovníků o 510.000,-Kč .  
4. Poskytnutí příspěvku města obci Bezděkov na zpracování projektové dokumentace stavby 
"Kanalizační přivaděč Bezděkov - ČOV Klatovy z investiční rezervy města podle počtu 
budoucích odkanalizovaných obyvatel Tajanova a Kalu při max. ceně projektu 1,5 mil.Kč. 
5. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na pokračování vodovodu v 
I.etapě na vodojem Štěpánovice a kanalizaci Štěpánovice.  
6. Přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 16 mil.Kč na financování investiční akce "Rozšíření 
skládky TKO Štěpánovice - II.etapa " a jeho zajištění rozpočtem města.  
7. Zvýšení rozpočtu ve výši 550.000,-Kč na provedení stavebních úprav prostor III. NP v 
čp.62/I z investiční rezervy a zvýšení rozpočtu na vybavení nábytkem ve výši 300.000,-Kč z 
neinvestiční rezervy.  
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VI. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu a.s. Klatovská teplárna za rok 1999 a 
ukládá starostovi města , jako zástupci jediného akcionáře, schválit výsledky hospodaření 
akciové společnosti za r.1999. 

  
VII.  

Městské zastupitelstvo schvaluje  
• podmínky uzavírání nájemních smluv při zvláštním užívání komunikací a veřejně 

přístupných pozemků ve vlastnictví města Klatov  
• sazebník výše nájemného při zvláštním užívání komunikací a veřejně přístupných 

pozemků ve vlastnictví města Klatovy a výši sazeb jednorázových náhrad za omezené 
užívání nemovitostí  

• sazebník smluvních pokut  
  

VIII.  
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby 56 bytových jednotek v objektu čp.125/V - 
bývalá kasárna Plánická ulice v Klatovech a souhlasí s tím, že ze schválené částky Kč 
10,000.000,- určených na bytovou výstavbu, bude hrazena částka na zpracování realizační PD 
na rekonstrukci objektu čp.125/V /v bývalých kasárnách na Plánické ulici/ na bytový dům.  
  

IX. 
Městské zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 3/2000 o hospodaření s byty ve vlastnictví 
města Klatovy a Směrnici k vyhlášce o hospodaření s byty č.3/2000 v navrženém znění s tím, 
že tato vyhláška a směrnice nabývají účinnosti dnem 10.7.2000 
Městské zastupitelstvo rozhodlo v souladu s ust. § 36, odst. 1, písm.d/ zákona č .367/1990 Sb. 
o obcích v platném znění o zřízení příspěvkových organizací:  
a/ Základní školy Plánická 194, Klatovy I  
b/Masarykova základní škola, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy IV  
s platností od 1.1.2001.  
  

X. 
Městské zastupitelstvo souhlasí s tím, aby do návrhu rozpočtu na rok 2001 byla připravena 
akce výstavba tělovýchovného zařízení ve variantním řešení, včetně umístění v areálu 
bývalých Machníkových kasáren. Městské zastupitelstvo ukládá odboru rozvoje města 
připravit technické a finanční podklady pro tuto akci.  
Termín: ihned  
Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová  
  

XI.  
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o prodeji Šumavské vodárenské, k.s. 
Klatovy.  
  

XII.  
Městské zastupitelstvo schvaluje v souladu s ustanovením § 36, odst. l, písm f/ , zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Klatovy č.4/2000, 
kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Klatovy č. 6/1997 o místních poplatcích a 
zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku města Klatovy č. 4/1998.  
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XIII. 
 Zprávy vedení:  
1. Městské zastupitelstvo souhlasí s tím,aby město podalo návrh na výkon rozhodnutí 
prodejem domu čp. 90/I v Klatovech se stavební parcelou č.620 k vydobytí pohledávky 
města.  
2. Městské zastupitelstvo souhlasí,aby město Klatovy požádalo o bezúplatný převod staveb ve 
vlastnictví MO ČR na pozemcích města č.4032 a 2586 v k.ú. Klatovy. Návrh na převzetí bude 
po projednání s vlastníkem předložen MZ na jeho příštím zasedání. 
3. Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů týkající se rušení nočního klidu 
provozem restaurace Střelnice v Pražské ulici v Klatovech.  
4. Městské zastupitelstvo se seznámilo s dopisem manželů Kudryových týkajícího se prodejní 
ceny bytu z majetku města a setrvává na svém původním rozhodnutí. 
  
 
Karel M r á z  
starosta 
  
Alena M a z a n c o v á  
zástupce starosty  
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Usnesení 
 ze 13. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 12. září 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z MZ konaného dne 
20.6.2000.  

  
Ia 

Městské zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s uvažovaným umístěním Referátu dopravy 
Okresního úřadu v Klatovech do areálu kasáren mezi budovu Školského úřadu a tělocvičnu, 
neboť by došlo k narušení pohybu dětí mezi školou, jídelnou a sportovišti. Městské 
zastupitelstvo ukládá využít veškerých cest správních,politických a jiných k tomu,aby RD byl 
umístěn v jiné části kasáren nebo jinde ve městě.  

  
Ib 

Městské zastupitelstvo doporučuje, aby z důvodu ochrany pohybu dětí do ZŠ Čapkova byla 
vyloučena doprava z vjezdu do kasáren u Školského úřadu a aby vjezd vozidel do celého 
areálu byl zajištěn až vjezdem do ulice Machníkovy.  

  
II.  

Městské zastupitelstvo  
l. rozhodlo ve smyslu § 36a/ ,odst. 1, písm.a/ zákona o obcích v platném znění o 
majetkoprávních úkonech uvedených v části A / příloha str. 3/  
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č.1,4, 6,7,8,21 
- výkup nemovitostí - úkony č. 1,6,8,15,17,18,19 
- prodeje nemovitostí - úkony č.2,5,9,13,14, 11- upravena cena na 550,-Kč/m2 
- směny nemovitostí - úkony č. 10,12,20 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města - úkon č.3  
2. schválilo ve smyslu §36a/, odst.4 zákona o obcích v platném znění záměry 
majetkoprávních úkonů ,které jsou uvedeny v části B /příloha str.4-10/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 1,7,12,13 
- prodeje nemovitostí - úkony č.1,6,9 
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č. 3,12,13 
- směny nemovitostí - úkony č. 4,5 
- zřízení věcného břemene na nemovitosti ve vlastnictví města - úkon č. 10 
- zřízení věcných břemen na pozemcích ve prospěch města - úkony č.11,13 
  
3. zamítlo návrhy na majetkoprávní úkony ,které jsou uvedeny v části B / příloha str.4-10/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,8 
- směnu nemovitostí - úkon č.1 
  

III. 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření města, řízených příspěvkových 
organizací a akciových společností Klatovská teplárna a Šumavské vodovody a kanalizace 
Klatovy za 1. pololetí 2000.  
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IV.  
Městské zastupitelstvo schvaluje  
1. zařazení investiční akce " Rekonstrukce vytápění objektu školní jídelny Koldinova 180/II 
do rozpočtu r.2000 
2. zvýšení rozpočtu města na r.2000 o 1,250.000,-Kč z investiční rozpočtové rezervy.  
  

V. 
Městské zastupitelstvo schvaluje:  
1. poskytnutí příspěvku SDS Klatovy ve výši 200.000,-Kč na provoz v r.2000. 
2. příslib poskytnutí příspěvku Křesťanskému středisku církve evangelické Radost v Merklíně 
v max. výši 100.000,-Kč na zřízení denního stacionáře v pronajatých prostorech v Klatovech 
pro mentálně postižené občany, pokud doloží získání státní dotace .  
3. příslib poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Klatovy na vybudování Domova pro 
matky s dětmi v tísni v Klatovech v max. výši 120.000,-Kč, pokud doloží získání státní dotace 
.  
4. poskytnutí příspěvku pro Římskokatolickou farnost Klatovy ve výši 75.000,-Kč na opravu 
kamenného portálu Bílé věže a 41.000,-Kč na zprovoznění věžních hodin.  
5. poskytnutí příspěvku 40.000,-Kč na dopravu souboru mažoretek na Mistrovství Evropy v 
Přerově . 
6. zvýšení rozpočtu na krytí poskytnutých příspěvků z neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 
576.000,-Kč . 
  

VI. 
Městské zastupitelstvo neschvaluje v současnosti vstup města Klatov do Sdružení měst a obcí 
Plzeňského kraje.  
  

VII. 
Městské zastupitelstvo projednalo žádost obce Bezděkov o revokaci usnesení MZ ze dne 
20.6.2000- bod V/4 a schvaluje financování projektové dokumentace v poměru 1:1 pro 
kanalizační přivaděč Bezděkov - ČOV Klatovy.  
  
Karel M r á z  
starosta 
  
Alena M a z a n c o v á  
zástupce starosty  
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Usnesení 
 ze 14. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 10. října 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení MZ, konaného dne 12. září 
2000 s tím, že trvá na vyloučení nákladní, popřípadě i osobní dopravy z prostoru školských 
zařízení v areálu bývalých kasáren na Plánické ulici.  
  

II. 
Městské zastupitelstvo v Klatovech ve smyslu §§ 55 a 56 , zákona č.152/1994 Sb. o volbách 
do zastupitelstev v obcích vzalo na vědomí, že na uprázdněný mandát po panu Ing.Miroslavu 
Hynčíkovi byl městskou radou usn.č.538/18 ze dne 19.9.2000 prohlášen první náhradník z 
volební strany ČSSD a tím je p. Ing. Milan Ekert. Jmenovaný dnešního dne složil slib členů 
zastupitelstva.  
  

III. 
Městské zastupitelstvo 
1. rozhodlo ve smyslu § 36 a/ , odst.1, písm. a/ zákona o obcích o majetkoprávních úkonech  
uvedených v části A / příloha str.3/ - / MZ pověřuje starostu města, aby body, ke kterým  
nepřijdou připomínky do 14.10.2000 , byly realizovány.  
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č. 2,10 
- výkupy nemovitostí - úkony č. 6,10 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,5,7 
- směny nemovitostí - úkony č. 3,4 
- zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví města - úkon č. 8 
- zřízení věcného břemene na pozemcích ve prospěch města - úkony č. 9,10 
  
2. schválilo ve smyslu § 36a/ , odst.4 , zákona o obcích záměry majetkoprávních úkonů, které  
jsou uvedeny v části B / příloha str. 4-6/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 4,6 
- prodeje nemovitostí - úkon č.2 
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č.1, 3, 4 
- směnu nemovitostí - úkon č.5 

  
3. rozhodlo o bezplatné výpůjčce objektů čp. 109, 186/IV na pozemcích č.920, 921 pro Dům 
dětí a mládeže Klatovy, po dobu jeho činnosti. Výpůjčka bude realizována od okamžiku 
přiznání státní dotace v minimální výši 3 mil.Kč, s podmínkou zajištění údržby objektů.  

  
IV. 

Městské zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem příprav na rekonstrukci čistírny odpadních 
vod v Klatovech.  

V. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí seznam akcí města navrhovaných do přípravy 
rozpočtu roku 2001 a ukládá jednotlivým odborům MěÚ zabývat se náměty vznesenými v 
diskusi.  
Termín: do příštího jednání MZ  
Zodpovídají: vedoucí odborů MěÚ  
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VI.  
Městské zastupitelstvo schválilo 
1. výplatu příspěvků z rozpočtu města  
a/ 50.000,-Kč na činnost Domu dětí a mládeže v Klatovech  
b/ 90.000,-Kč na úhradu nájemného Okresní hospodářské komoře Klatovy za výstavu 
Podnikatelský karafiát v KD Družba  

  
VII.  

Městské zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Vodospolu, s.r.o. Klatovy na provozování 
vodovodní infrastruktury města.  
  

VIII.  
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí Program rozvoje vodovodů a kanalizací.  
  
  
Karel Mráz  
starosta města  
  
Alena Mazancová 
zástupce starosty 
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Usnesení 
 z 15. zasedání Městského zastupitelstva v Klatovech, 

konaného dne 7. listopadu 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení MZ, konaného dne 10. října 
2000.  
  

II. 
Městské zastupitelstvo  
1/ rozhodlo ve smyslu §36a/, odst.1, písm. a/ zákona o obcích v platném znění o 
majetkoprávních úkonech, uvedených v části A /příloha str.3/  
- bezúplatný převod do majetku města - úkony č. 1,3,4, 
7- bezúplatný převod pozemků č. 2194/1dle PK, č.2194/2 dle PK, č.2162 a č.2168/4 dle KN v 
k.ú.  
Klatovy od ČR-Pozemkového fondu do majetku města Klatovy, dle zákona č.95/99 Sb.  
8- bezúplatný převod za cenu max. dle znal. posudku pozemku č.2160/1 dle PK, k.ú. Klatovy, 
od Pozemkového fondu do majetku města Klatovy, dle zákona č.95/99 Sb.  
- výkup nemovitosti - úkony č.6,8- za cenu max. dle znal. posudku pozemku č. 2160/1 dle 
PK, k.ú. Klatovy , od ČR-Pozemkového fondu do majetku města Klatov, dle zákona č. 95/99 
Sb.  
- prodeje nemovitostí - úkon č.2 
- směny nemovitostí - úkon č.5 
  
MZ pověřuje starostu města , aby rozhodl o realizaci bodů , ke kterým nepřijdou připomínky 
do 13.11.2000. 
  
2/ schválilo 
a/ ve smyslu §36a/ , odst.4 zákona o obcích v platném znění záměry majetkoprávních  
úkonů, které jsou uvedeny v části B / příloha str.4/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č.1,2 
- zřízení zástavního práva k pozemku ve prospěch města k nově vzniklé stavební parcele na 
části pozemku č. 954/1 v k.ú. Klatovy, včetně smluvního ujednání o povinnosti úhrady částky 
ve výši 150% přijaté dotace - úkon č.2  
b/ jako současně zastavěné území v městských částech Dehtín a Točník stav intravilánu, který 
byl stanoven k 1.9.1966 a je značen v mapových podkladech katastru nemovitostí křížky. 
Tento stav bude platit do doby schválení ÚPD pro tyto části obce.  
  
  

III.  
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2001- neinvestiční výdaje jako 
podklad pro diskuzi.  
  

IV. 
Městské zastupitelstvo schválilo přesun 9 mil. rozpočtovaných na investiční akci 
Rekonstrukce střechy 62/I do investiční rezervy města. 
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V. 
Městské zastupitelstvo schválilo 
1/ záměr vytvoření geografického informačního systému /GIS/, včetně technické digitální 
mapy /TDMM/ města Klatov na MěÚ v Klatovech, pro katastrální území Klatovy, Luby.  
2/ objem finančních prostředků ve výši 756.500,-Kč na pořízení programu MISYS, nákup 
vybavení a na vytvoření "referenční mapy" v systému a ukládá fin. odboru začlenit je do 
návrhu rozpočtu na r.2001; finanční prostředky ve výši 530 tis.Kč začlenit do neinvestičních 
nákladů MěÚ na r.2001. 
  
Termín: ihned  
Zodpovídá: V. Kolorosová  
  
3/ ve smyslu §16 a 36, odst.1, písm. f/ zákona o obcích v platném znění vyhlášku Č.6/2000 o 
Technické digitální mapě města v předloženém znění, s platností od 1.1.2001.  
  

VI. 
Městské zastupitelstvo schválilo ve smyslu §16 a § 36, odst.1. písm. f/ , zákona o obcích v 
platném znění návrh vyhlášky č. 5/2000 o spádových a společných spádových obvodech pro 
umístění dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech ve školním roce 2001/2002.  
  

VII.  
Městské zastupitelstvo schválilo návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu mládeže pro rok 
2001.  
  

VIII.  
Městské zastupitelstvo nesouhlasí s usnesením MR ze dne 17.10.2000 bod č. 607/20. Městské 
zastupitelstvo projednalo žádost Stavebního podniku, a.s. Klatovy o odpuštění sankcí a 
schválení termínu odevzdání a převzetí stavby - tělocvična ZŠ Masarykova Klatovy a 
rozhodlo o snížení poplatku z prodlení ve výši 50% denní sazby.  
  

IX. 
Městské zastupitelstvo pověřuje zástupce města ve Sdružení obcí na skupinovém vodovodu 
Nýrsko-Klatovy, aby předložil tomuto orgánu návrh posoudit časovou reálnost projednávání 
ceny vody. Pro letošní rok oddálit projednávání ceny ve Sdružení po 5.12.2000 a pro příští 
období stanovit takovou lhůtu dodání podkladů od Vodospolu, s.r.o. ,aby mohly být v 
předstihu projednávány v obecních zastupitelstvech.  
Městské zastupitelstvo ukládá městské radě jednat o možnosti revize stanov Sdružení obcí na 
skupinovém vodovodu Nýrsko- Klatovy.  
  
Termín: do MR 14.11.2000  
Zodpovídá: p. K. Mráz  
  
Karel Mráz  
starosta města  
  
Alena Mazancová 
zástupce starosty  
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Usnesení 
 z 16. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 5. prosince 2000 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba 
  

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení MZ, konaného dne 7. 
listopadu 2000.  
  

II. 
Zastupitelstvo města  
1. rozhodlo ve smyslu § 85 , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích o majetkoprávních úkonech 
uvedených v části A /příloha str. 3/  
- bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkony č.1,2 
- přijetí zástavního práva k pozemku městem - úkon č.2 
  
2. rozhodlo ve smyslu §85, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích o zamítnutí návrhů na 
majetkoprávní úkony , uvedených v části B / příloha str. 4-7/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,3,7 
  
3. schválilo ve smyslu § 39 , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměry majetkoprávních 
úkonů, které jsou uvedeny v části B / příloha str. 4-7/  
- bezúplatné převody nemovitostí do majetku města - úkony č. 2,5,6,9,10 
- směna pozemků - úkon č. 4 
- výkup pozemků - úkon č. 5- týká se i pozemku č.1381/8 
- přijetí zástavy ve prospěch města k pozemku - úkon č. 9 
- začlenění pozemků do komplexní pozemkové úpravy - úkon č. 8 
- vzdání se vlastnického práva města k pozemku č. 1990/2 ve prospěch duplicitního vlastníka 
  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí sdělení p. Ing. Balína, který u majetkoprávního úkonu 
č.9 postupoval podle § 83, odst.2, zákona č. 128/2000Sb.  
  

III.  
Zastupitelstvo města  
1. rozhodlo  
a/ ve smyslu § 84, odst.2, písm.b/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích o následujících návrzích 
změn územního plánu města Klatov / příloha str. 2-3/  
- návrh č.2, bod č.2 - využití pozemku č.1443, k.ú. Klatovy - smíšená funkce /dosavadní 
funkce - plocha pro dopravu /  
- návrh č.3 - využití pozemku č. 2162/2 , k.ú. Klatovy - plochy pro sport a rekreaci /dosavadní 
funkce - zemědělské plochy/  
  
b/ ve smyslu § 84,odst. 2, písm.b/ zákona č. 128/2000 Sb. o zamítnutí návrhů na změny 
územního plánu /příloha str.2-3/ 
- návrh č.2, bod č.1 - propojovací komunikace Dvořákova - sídl. Za Retexem /návrh na 
zrušení/  
- návrh č.5 - využití částí pozemků č. 221/1 a 254/l , k.ú. Tajanov / návrh na změnu ze 
zemědělského využití pro zástavbu RD/  
c/ o postupném zadávání ÚP v integrovaných obcích v následujícím pořadí: Sobětice, 
Tajanov, Činov  
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2. pozastavilo rozhodnutí o změnách územního plánu u následujících podaných návrhů / 
uvedeny v příloze str. 2-3/  
- návrh č. 1 : Činov  
- návrh č.4 : Tajanov - Pod Husínem  
- návrh č.6 : Sobětice - k Lubům  
  

IV. 
Zastupitelstvo města  
1. zřizuje 
příspěvkovou organizaci města Městské lesy Klatovy k 1.1.2001. 
  
2. schvaluje  
a/ zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské lesy Klatovy  
b/ pro Městské lesy Klatovy úvěrový provozní limit do výše 590 tis.Kč s platností od 1.1.2001 
do 31.12.2001 s čerpáním po kontrole účelovosti.  
  
  

V. 
Zastupitelstvo města  
1. schvaluje  
a/ s platností od 1.1.2001 upravené zřizovací listiny řízených organizací:  
Technické služby města Klatov  
Odpadové hospodářství města Klatov 
Správa bytového hospodářství Klatovy  
Městské kulturní středisko Klatovy - v bodě III . Zřizovací listiny uvést pouze : 
"zpřístupňování památkových objektů pro veřejnost" 
Městský ústav sociálních služeb Klatovy  
Městská knihovna Klatovy  
Školní jídelna Klatovy, Hálkova 134 
Základní škola Klatovy, Tolstého 765 
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 
Základní škola Čapkova ul. 126, Klatovy V  
Masarykova základní škola Klatovy, Národních mučedníků 185 
  
b/ bezplatný převod drobného investičního majetku a inventáře dle inventur provedených k 
31.12.2000 do vlastnictví zřízených příspěvkových organizací.  
  
2. ukládá místostarostce města zveřejnit skutečnosti dle §27, odst. 3/ , zákona č. 250/2000 Sb. 
v Ústředním věstníku ČR a požádat o zápis v obchodním rejstříku.  
  
Termín: ihned  
Zodpovídá: pí A. Mazancová  
  

VI.  
Zastupitelstvo města schvaluje 
1. rozpočet příjmů města pro rok 2001 ve výši 246,809.000,-Kč  
2. rozpočet výdajů města pro rok 2001 ve výši 246,809.000,- Kč v členění rozpočtu:  
- neinvestičních výdajů pro jednotlivé správce rozpočtu dle tabulky č.2 ve výši 75,983.000,-
Kč  
- rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města ve výši 80,526.000,-Kč  
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- výdaje na akce do Správy hospodaření nemovitostmi města 24,300.000,-Kč  
- výdaje do vodohospodářské infrastruktury ve výši 7,000.000,-Kč  
- výdaje na investiční akce města v celkové výši 59,000.000,-Kč z toho:  
Školní sportovní hala - I.etapa - 10,000 tis. Kč  
nám.Míru - úsek Pražská-Vídeňská - 1,500 tis. Kč  
Zlatnická ul. - 2,300 tis. Kč 
Sobětice - autobus . zastávka - 1,200 tis. Kč  
rekonstr. Komenského - Hostašova - 1,230 tis. Kč 
chodník Luby - 3,100 tis. Kč  
rekonstr. střechy 62/I - 9,000 tis. Kč  
rekonstr. fasády 62/I - 10,000 tis. Kč 
výkupy pozemků - 1,000 tis. Kč  
rekonstr. topení v kině Šumava - 1,300 tis. Kč 
sportovní zařízení - rekonstr.lázní - 2,000 tis. Kč 
další akce - projektové dokumentace, investice, na které město  
získá státní dotaci, a další drobné inv. akce - 16,370 tis. Kč  
  
- limit prostředků na platy vnitřní správy a městské policie 13,328.000,-Kč  
přepočtený počet pracovníků 82,7 
  
3. zvýšení neinvestičních výdajů města o 250 tis.Kč na příspěvky na podporu sportovních a 
kulturních aktivit mládeže do 18 let.  
  

 
VII.  

Zastupitelstvo města schvaluje  
1. cenu vodného tak, aby navýšení ceny nakupované vody bylo promítnuto do ceny vody pro 
domácnosti /pro podnikatele zůstává cena vody ve výši 16,64 Kč, včetně DPH. / 
Tato cena vodného platí pro následující části Klatov a integrované obce : Činov, Luby, 
Pihovice, Habartice, Sobětice, Štěpánovice.  
2. cenu stočného pro domácnosti a ostatní ve výši 14,56 Kč , včetně DPH .  

 
VIII.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu HO o záměru výstavby 53 bytových jednotek 
systémem sdružených finančních prostředků a založení družstva nájemníků.  
Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem rady města, aby cena nemovitosti , včetně pozemku 
čp.125/V byla stanovena na Kč 3 mil., jako podíl města ve sdružení, a ukládá radě města 
pověřit příslušné odbory MěÚ následujícími úkoly:  
a/ finanční odbor - provést poptávkové řízení s bankovními domy ohledně výše úroku a délky 
hypotečního úvěru 
b/ právníka města- připravit smlouvy navržené v předkládací zprávě  
c/ hospodářský odbor - oslovit uchazeče z evidence o byt s konkrétní nabídkou vstupu do 
družstva  
d/ odbor rozvoje města - vklad města do sdružení ve výši 3 mil.Kč zařadit mezi projednávané 
majetkoprávní úkony 
  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
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IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1. zvýšení rozpočtu mateřských škol o 647 tis.Kč z neinvestiční rozpočtové rezervy a přesun 
690 tis.Kč z rozpočtu základních škol.  
2. zvýšení rozpočtu vnitřní správy o 339 tis.Kč z neinvestiční rozpočtové rezervy.  
3. poskytnutí příspěvku ve výši 110 tis.Kč z neinvestiční rezervy města pro TJ-oddíl kopané 
4. navýšení fondu cestovního ruchu z neinvestiční rezervy města o 30.672,40 Kč na zapojení 
města do projektu Ecoregion dle předložené smlouvy.  
  

X. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zhodnocení činnosti komisí rady města a ve smyslu 
§84, odst.2, písm. m/ zákona č.128/2000 Sb. a v souladu s vládním nařízením č.358/2000 Sb. 
schvaluje předložený návrh měsíčních odměn předsedům komisí za rok 2000.  

  
XI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s §84, odst.2, zákona č.128/2000 Sb. o zřízení 
finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo města schvaluje složení výborů dle 
upraveného návrhu a zvolilo předsedou finančního výboru p. Ing. Jana Vránu a předsedou 
kontrolního výboru p. Ing. Josefa Balína.  

  
XII. 

Zastupitelstvo města bylo informováno o zamítavém stanovisku rady města k nabídce 
Vodospolu, s.r.o. na provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatov.  

 
XIII. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami, vznesenými členy ZM v 
diskuzi 
Termín: ihned  
Zodpovídá: p. K. Mráz  
  
Karel Mráz  
starosta města  
  
Alena Mazancová 
místostarostka 


