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Usnesení 
 z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 29. ledna 2002 v 18,00 hod. v malém sále KD Družba 
  
I. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 4.prosince 
2001.  
 

II. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo ve smyslu  § 85, zák. č. 128/2000 Sb.  
a/ o schválení majetkoprávních úkonů  uvedených v části A / příloha str. 3-4/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,2,3,4,5,10 
- směny nemovitostí - úkony č. 7,8 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č.6 
- vydání nemovitosti dle zákona č. 229/91 Sb. - úkon č. 9 
 
b/ o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B /příloha str.5-10/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,4 
 
2/ schválilo ve smyslu § 39, zák. č.128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů, které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 5-10/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 1,6,8- ZM schválilo výkup pp. č. 879/2 v k.ú. Klatovy od 
ČR-PF za cenu dle znaleckého posudku  

10- ZM schválilo:  
1/ bezúplatný převod pozemků č. 1927/9, 1927/3, 1960/2 a 2154 o celkové výměře  
16.504 m2 v k.ú. Klatovy z vlastnictví ČR-MO do vlastnictví města za účelem 
výstavby komunikace Pod Borem  
2/ bezúplatný převod pozemků č. 1927/9, 1927/3, 1960/2 a 2154 o celkové  výměře 
141.206 m2 z vlastnictví ČR-MO do vlastnictví města za účelem vybudování 
průmyslové zóny s veřejně prospěšnými stavbami a kompletní infrastrukturou dle 
zpracované urbanistické studie  PZ Pod Borem  
3/ výkup pozemků č. 3566 a 1883/3 v k.ú. Klatovy za cenu dle ZP z vlastnictví  ČR- 
MO do vlastnictví města Klatovy  
4/ bezúplatný převod pozemku č. 2162/6 v k.ú. Klatovy z vlastnictví ČR-PF  do 

vlastnictví města Klatovy za účelem výstavby komunikace Pod Borem  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3,7,9 
- směnu nemovitostí - úkon č.11 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č. 1,10 
- zřízení věcného břemene na soukromém pozemku ve prospěch města - úkon č.5 
 
3/ ZM souhlasí s realizací záměru výstavby „Centra míčových sportů Klatovy“ v Klatovech, 
garantuje budoucím investorům podporu při výběru definitivní lokality pro umístění  centra a 
rovněž garantuje připravenost k jednání o případném převodu či pronájmu obecních pozemků 
pro tento účel. 
     
4/ neschvaluje bod č.13- prodej části pp. č. 2490/1 v Klatovech  
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III. 
Zastupitelstvo města  Klatov volí ve smyslu §9, zák. č. 33/1996 Sb. v platném znění přísedící 
Okresního soudu v Klatovech dle přiloženého seznamu přísedících Okresního soudu v 
Klatovech a přísedícího Krajského soudu v Plzni Františka Vavřince, Klatovy 143/IV.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje  ve smyslu § 84, odst. 2, písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích pořízení zadání změny  ÚP dle návrhu č. 1.  
 

V. 
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje návrh změny č. 4 ÚPN -SÚ  Klatovy, zpracovaný 
na základě zadání  změny schválené  ZM dne 11.9.2001 spočívající v:  
1. pozemek č.1443, k.ú. Klatovy :  dosavadní využití - plocha pro dopravu  
                                                        nové využití          - plocha se smíšenou funkcí  
2. pozemek č. 2162/2, k.ú. Klatovy:  dosavadní využití - plocha neřešená, zemědělské využití  
                                                           nové využití          - plocha pro sport a rekreaci  
 
ZM bere na vědomí, že odbor výstavby a územního rozvoje tento návrh zadání ÚPN -SÚ  
Klatovy projednal podle §20, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. s občany města, fyzickými a 
právnickými osobami ve městě podnikajícími a vlastníky pozemků a  staveb ,kteří spadají do 
správního území Klatov.  
ZM konstatuje, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany  vlastníků pozemků a staveb, 
uplatněny námitky a připomínky k uvedenému návrhu.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1. Investice do nemovitostí Správy nemovitostí města, do nemovitostí v nájmu SBH, do 
vodohospodářské infrastruktury  dle tab. č.1-3. 
 
2. Převod investičních akcí a neinvestičních výdajů schválených a nerealizovaných v r.2001 
dle tab. č.4, investiční akce do komunikací dle tab. č.5 a investice pokračující s nárokem na 
finanční prostředky rozpočtu 2002 dle tab. č.6.  
 
3. Poskytnutí příspěvků dle bodu 2.1. a 2.2. s promítnutím do rozpočtu města na rok 2002. 
 
4. Zastupitelstvo města odložilo  žádost kardiologické ambulance /dle bodu 2.3./o příspěvek 
na zakoupení přístrojů s tím, aby  žádost konkretizoval statutární orgán  NsP Klatovy.  
 
5. Poskytnutí příspěvku dle bodu 2.4. a 2.5. ze schváleného rozpočtu na mimořádné příspěvky  
v r. 2002. 
 
6. Navýšení rozpočtu města na rok 2002 v příjmové a výdajové  části o 124,149 tis.Kč dle  
návrhu.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města schvaluje začlenění Městské knihovny Klatovy do „Programu podpory 
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“  a sepsání smlouvy o přenesení regionálních 
služeb mezi Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a Městskou knihovnou Klatovy. 
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Toto usnesení platí po dobu, po kterou budou MěK Klatovy hrazeny náklady spojené s touto 
funkcí ze zdrojů mimo rozpočet města.  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s §84, odst. 2, písm.l, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění  p. MUDr. Tomáše Bradu za člena Finančního výboru ZM.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje, 
- aby v Zásadách prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy byl podle bodem G- 
Prodejní cena nahrazen dosavadní text takto: prodejní cena bytu je cenou smluvní a vychází z 
odhadní ceny obytného domu a ceny pozemku  stanovené platnou oceňovací vyhláškou při 
použití  nákladové metody 
- aby oddíl H byl doplněn o bod  IV - Zvláštní režim prodeje bytů a Zásady o přílohu 2 
charakterizující tento zvláštní režim  
- aby z přílohy 1- ze Seznamu domů, které nebudou nabízeny k prodeji, byly vyňaty 
následující domy: 381/III, 67/IV, 83/V, 84/V, 85/V, 86/V, 91/V, 92/V, 106/V, 787/II, 545/III, 
674/III, 618/IV  
 

X. 
Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím Centra sociální prevence v Klatovech, pokud budou  
prostředky na jeho provoz plně delimitovány v rámci reformy veřejné správy ze státu na 
město Klatovy.   
 

XI. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení č. 31 a 32 ze zasedání kontrolního výboru 
konaného dne 7.12.2001 a 25.1.2002. 
 

XII. 
Zastupitelstvo města  projednalo petici občanů Suvorovovy ulice a nesouhlasí s přemístěním   
dětského hřiště na místo  dle původního záměru. 
 

XIII. 
Zprávy vedení MÚ  
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby zřizovatelskou funkci vůči SDS Klatovy zastával 
Krajský úřad Plzeňského kraje . 
 

XIV . 
Starosta města informoval ZM o výsledku konkurzního řízení na ředitele ZŠ Tolstého. Do 
funkce ředitele byl jmenován p. Mgr. Vítězslav Šklebený.  
 

XV. 
Starosta města seznámil ZM s dopisem Ministerstva vnitra ČR o tom, že město Klatovy 
nesplňuje podmínky přidělení státní dotace na kamerový systém. 
 
Karel Mráz       
starosta města                                                          
 
Alena  Mazancová 
místostarostka  
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Usnesení 
 z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 26. března 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města v Klatovech vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného 
dne 29. ledna 2002. 
 

II. 
Zastupitelstvo města   
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v části A 
/příloha str. 3/ 
 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,5,7 
- směny nemovitostí - úkon č.12 - směna obecních pozemků č.PK 1690/5, PK 2349/3, PK 
2392, PK 2664 a PK 2665 za státní pozemky /PF-ČR/ č.PK 2194/1, PK 2194/2 a PK 2168/4 v 
k.ú. Klatovy formou jednoduché pozemkové úpravy 
 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce  
úkon č.1- bezúplatný převod pozemků č. 3547/23, 3547/24,3547/25, 3547/26, 3547/27, 
3547/31, 3547/32, 3547/38, 3547/29  majetku státu do vlastnictví města  
úkon č.8 -bezúplatný převod pozemků č. 1927/12, 1927/13 a 1960/6 o celk. výměře 16.504 
m2 v k.ú. Klatovy z vlastnictví ČR-MO do vlastnictví města za účelem výstavby komunikace 
Pod Borem  
úkon č.9- bezúplatný převod pozemků č. 1927/9, 1927/3, 1960/2 a 2154 o celk. vým. 141.206 
m2 z vlastnictví ČR-MO do vlastnictví města za účelem vybudování prům. zóny s veřejně 
prospěšnými stavbami a kompletní infrastrukturou dle zpracované urb. studie PZ Pod Borem  
úkon č.11- bezúplatný převod pozemku č. 2162/6 v k.ú. Klatovy z vlastnictví ČR-PF do 
vlastnictví města Klatov za účelem výstavby komunikace Pod Borem  
úkon č.14 - výkupy pozemků - úkony č. 4,6- výkup pp.č. 879/2 v k.ú.Klatovy od PF-ČR za 
cenu dle  znaleckého posudku  
úkon č.10- výkup pozemků č. 3566 a 1883/3 v k.ú. Klatovy za cenu dle ZP z vlastnictví ČR - 
MO do vlastnictví města Klatov  
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkon č.3 
- vzdání se předkupního práva - úkon č.13 
- a výkupech v rozvojových lokalitách - lokality a/ , b/, c/, d/ - str. 12-13 
 
b/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o zamítnutí návrhu na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B / příloha str. 4-13/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 5,6,7,11,12,14- staženo z programu jednání  
 
2/ schválilo   
ve smyslu § 39, zák. č. 128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny  v 
části B /příloha str. 4-13/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 2,4,13,18 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,8,9,10,11,17- ZM souhlasí s prodejem 55 m2 pozemku 
č.352/3 přímému zájemci, vlastníku domu 67/IV , za cenu 1.100,-Kč/m2 dle podkladů k 
cenové mapě. Zároveň ruší ze svého usnesení ze dne 22.6.2001 /majetkoprávní úkon č.5/ 
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podmínku demolice objektu či části objektu 67/V 
- směnu nemovitosti - úkon č.13 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č. 3,4,15,18 
- zřízení věcného břemene na soukromém pozemku ve prospěch města - úkon č.16 
- zřízení věcného břemene na obecním pozemku - úkon č.4 
 
3/ projednalo možné výkupy pozemků v rozvojových lokalitách města a přijalo následující  
závěry:  
a/ ZM setrvává na záměru vykoupit pozemky pro tréninkové hřiště v Lubech  
b/ ZM schvaluje návrh postupu rozvoje průmyslové zóny Pod Borem - body 1-5 a pověřuje 
vedení města vybrat strategické pozemky o rozloze 1,5-2 ha kolem komunikace za 
Masokombinátem  
c/ ZM ukládá pokračovat ve výkupech v lokalitě - přírodní koupaliště Beňovy  
 
4/ ZM ukládá vedení města jednat s Českým zahrádkářským svazem, ZO 3 Klatovy,  Pod 
Hůrkou o řešení vzniklé situace prodejem  pozemku 
 
Termín: ihned       
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 

III . 
Zastupitelstvo města v Klatovech souhlasí s celoročním hospodařením města a řízených 
příspěvkových organizací, a to bez výhrad, a bere na vědomí  zápis z přezkoumání 
hospodaření města v roce 2001, které provedl OkÚ Klatovy.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města Klatov schvaluje  
1/ navržené změny v příjmové a výdajové části rozpočtu na r.2002 ve výši 13,352 tis.Kč 
doplněné o zvýšení rozpočtu-  na mezinárodní festival komorní hudby + 100 tis.Kč  
-  na vícepráce dvou bezbariérových bytů ve 125/V +30 tis.Kč 
- na opravy a údržbu zahrad MŠ  + 310 tis.Kč    
2/ poskytnutí navržených mimořádných příspěvků doplněných o příspěvek 150 tis.Kč pro NsP 
na nákup sestavy pro zátěžovou ergometrii. Příspěvek bude poskytnut pro sdružení prostředků 
pro zakoupení přístroje.  
3/ limit na platy zaměstnanců MěÚ ve výši 17,421 tis.Kč a přepočtený počet pracovníků 85,2 
4/ poskytnutí půjčky Městským lesům ve výši 590 tis.Kč s úrokem 1,4 násobku diskontní  
sazby  
5/ investiční akce Správy nemovitostmi města s rozpočtem v navržené výši  
 

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.1.2002 upravenou zřizovací listinu 
příspěvkové organizace  
- Městské lesy  
- Správa bytového hospodářství  
- Odpadové hospodářství města Klatov  
 

VI. 
Zastupitelstvo města  
1/ schvaluje  
návrh MěÚSS Klatovy na změnu čp. 14 v Újezdci na ústav sociální péče pro mentálně 
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postižené dospělé občany s maximální lůžkovou kapacitou 30 lůžek  s tím, že o tento počet 
lůžek ÚSP bude snížena současná lůžková kapacita v domovech důchodců z 231 lůžek na 
konečný počet lůžek 201 a zajištěna odpovídající státní dotace na lůžka v domovech 
důchodců a na nově zřizovaný ústav sociální péče. 
2/ ukládá Městskému ústavu soc. služeb Klatovy  
a/ požádat o státní dotaci na 30 lůžek ÚSP pro mentálně postižené dospělé občany  
 
Termín: ihned       
Zodpovídá: pí Bc. A.Kleinerová  
 
b/ zřídit ÚSP pro mentálně postižené dospělé občany v objektu čp. 14 v Újezdci od 1.1.2003  
za podmínky, že bude získána příslušná státní dotace.  
 
Termín: dle textu       
Zodpovídá: pí Bc. A.Kleinerová  
 

VII. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  usnesení č. 33 a 34  ze zasedání kontrolního výboru 
dne 21.2.2002 a 15. 3.2002 a ukládá vedení města zabývat se výsledky z provedených kontrol. 
 
Termín: průběžně       
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 
Zastupitelstvo města ukládá předkládat zápisy z jednání finančního výboru.  
 
Úkol: stálý        
Zodpovídá: p.Ing.J.Vrána  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje zabezpečení Mezinárodního festivalu komorní hudby  Václava 
Jírovce v roce 2002 dle předloženého návrhu . Navýšení rozpočtu výdajů na krytí nákladů 
spojených s festivalem ve výši 100 tis.Kč hradit z neinvestiční rezervy města převodem 
účelově vázaných finančních prostředků na kapitolu  školství a kultury.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  
 
Termín: ihned        
Zodpovídá: p.K.Mráz  
 
 
Karel Mráz       
starosta města                                                          
 
Alena  Mazancová 
místostarostka  
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Usnesení 
 z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 7. května 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 26. března 
2002. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo 
a/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech  uvedených v části A 
/příloha str. 3/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,2, 8,9,10,15 
- směny nemovitostí - úkon č.11 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č. 4,6,13,17 
- výkupy pozemků - úkony č. 3,5,12,16 
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkon č.14 
- zřízení věcného břemene na obecním pozemku - úkon č. 7 
 
b/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb.  o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkony, 
uvedených v části B /příloha str. 4-7/ 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,2 
 
2/ schválilo  ve smyslu § 39, zák.č. 128/2000 Sb.  záměry majetkoprávních úkonů, které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 4-7/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 6 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3,7- staženo z programu  
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkony č. 4,5 
- zrušení duplicitního spoluvlastnictví  ve prospěch města - úkon č. 6 
 

III. 
Zastupitelstvo města rozhodlo ve smyslu § 84, odst. 2, písm. b/ , zákona č. 128/2000 Sb. o 
pořízení zadání změn územního plánu města  / příloha str. 8 materiálu o majetkoprávních 
úkonech města/  
- zařazení veřejně prospěšných staveb -  návrhy a/ -ch/  
 

IV. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
1/ navržené změny v příjmové a výdajové  části rozpočtu na r. 2002 dle doplněného návrhu  
2/ poskytnutí mimořádných příspěvků pro OHS na provoz monitorovací stanice a na činnost 
Svazu zdravotně postižených  
 

V. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru zem. a ŽP ve věci 
rekonstrukce a modernizace ČOV Klatovy a ukládá  tomuto odboru  předkládat na další 
jednání ZM přehled o průběžné fakturaci .  
 
Zodpovídá: p.Ing.J.Hefler   
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VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje dnem 7.5.2002 
1/ Smlouvu č. 00869811 o poskytnutí podpory , podepsanou 19.4.2002  zástupcem SFŽP  
2/ Zástavní smlouvu č. 00869811-Z1, podepsanou  zástupcem SFŽP 19.4.2002 
3/ Smlouvu č. 00869811-Z2 o zajištění pohledávek Fondu, podepsanou zástupcem SFŽP 
19.4.2002 
4/ Smlouvu č. 00869811-Z2b o platbách z peněžních prostředků na běžném účtu, podepsanou 
zástupcem SFŽP 19.4.2002 
 

VII. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí stanovisko starosty města ke zprávě kontrolního 
výboru  z 6.5.2002 a usnesení č. 35 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 19. dubna 
2002. 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města ukládá fin. odboru vypořádat vyúčtování nájemného z katakomb za rok 
2001  tím, že  město poskytne Římskokatolické farnosti příspěvek ve výši 106.109,-Kč  za 
podmínky , že bude stažena výpověď nájmu z nebytových prostor katakomb MěKS do 
30.6.2002. 
 
Zodpovídá:pí V.Kolorosová  
 

IX. 
Zastupitelstvo města doporučuje MěKS a OHK Klatovy jednat o smluvním nájemném na 
Podnikatelský karafiát v roce 2002. 
 

X. 
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek Pošumavskému auto moto klubu Klatovy ve výši 
smlouvy na nájem prostorů KD Družba na vyhlášení výsledků XIII. ročníku Historic Vltava 
Rallye  nejvýše však 15 tis.Kč.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze společného jednání finančního výboru a 
finanční komise.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města  zabývat se připomínkami z diskuze.  
 
Karel Mráz        
starosta města                                                                     
 
Alena  Mazancová 
místostarostka 
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U s n e s e n í 
 z 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 18. června 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 7. května 
2002. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  
l/ rozhodlo  
 a/ ve smyslu §85, zák.č. 128/2000 Sb. o majetkoprávních úkonech uvedených v části A 
/příloha str.3/  
- prodeje nemovitostí - úkon č.1 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č.2 - č.stp. 4314/2 a 3792/27 - částí s 
objektem , objektu na stp. 4315/ a stp. č. 4313 a 4340/1 s objekty z majetku ČR -  OkÚ  do 
vlastnictví obce pro účely Dopravního úřadu a k vytvoření koridoru místní komunikace, 
úkon č.3 - bezúplatný převod  pozemků č. 2589/2, 2589/1 a 2589/1 PK v k.ú. Klatovy - 
celkem cca 137 m2 letištní plochy, dále pp.č.2597/1 až 2597/9- celkem cca 34 tis. m2 plochy 
cvičiště autoškoly a cesty a pp. č. 4028/2 až 4028/8- celkem cca 47 tis.m2- ost. plochy kemp, 
koupaliště...- vše z majetku ČR-OkÚ do vlastnictví města za účelem scelení plochy 
mezinárodního letiště  
- výkupy pozemků - úkon č.4 
    
b/ ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkonů 
uvedených v části B / příloha str. 4-14/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,3,6- staženo z programu ,13,14,22 
- výkupy nemovitostí - úkony č. 21, 27 
 
2/ schválilo ve smyslu § 39 , zák.č. 128/2000 Sb. záměry majetkoprávních úkonů,které jsou 
uvedeny v části B /příloha str. 4-14/  
- výkupy nemovitostí - úkony č. 7 
úkon č.10 - výkup pozemků č.PK 774 v k.ú. Luby za cenu  smluvní max. 180,-Kč/m2 do 
vlastnictví města za podmínky, že současně budou vykoupeny poz.č.PK 768/1, 765/2 za 
stejnou cenu  do vlastnictví TJ VD Start Luby   
úkon č.16 - výkup části pozemku č. 1927/3 v k.ú. Klatovy od ČR-MO do majetku města dle 
zákona č. 219/2000 Sb. za cenu dle znaleckého posudku úkony č.18,25, 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 5,15,19,20,23,26 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkon č. 1- bezúplatný převod pozemků a 
objektů do majetku obce - pozemků stp. č. 3338 až 3349, včetně staveb a pp. č. 11/1 a  20/2 z 
vlastnictví  ČR- OkÚ do majetku města Klatovy  
úkon č. 8 
úkon č. 9 - bezúplatný převod pozemku do majetku obce  PK parcely č. 1028 v k.ú. Bezděkov  
z majetku ČR - OkÚ do majetku obce Klatovy  
úkon č.12 - bezúplatný převod       z vlastnictví ČR- OkÚ do majetku města Klatovy pozemků 
k.ú. Klatovy č. 157/4, 3547/13,97/52, 97/53, 97/54, 97/55, 3583/3, 3606, 3408/4, 3405/49, 
3405/16, 2448/54, 3996/7, 3999/2, 3997/2, 961/5, 1335/20, 4006/1, 4006/3, 4006/4, 4006/5, 
4005/3, 3522/3, 4004/1, 4003/1, 4002/2, 4001/1, 4002/4, 4000/2, 4005/1, pp.č./ popř. jejích 
parcel/  č.954/154, 954/89, 954/90, 954/95, 954/96, 954/30, 954/94,954/93, 954/21, 954/85,  
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974/15, 954/87, 954/105 pp.č. 825/1 v k.ú. Luby  
- směny nemovitostí - úkony č. 4,11-rozšíření směny pozemků formou  pozemkové úpravy 
schválené v ZM dne 29.1. / a 26.3./ a obecní pozemek č.PK 3593/2 v k.ú. Klatovy  
úkon č.17- směna části budoucího obecního pozemku č. 1927/3/ po realizaci úkonu č.16/  za 
soukromé pozemky č. 1927/15, 1927/5 a 1960/1 bez finančního vyrovnání s posunutím plotu 
na novou hranici nákladem kynologického  spolku 
- zrušení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch města - úkon č. 24 
3/ zastupitelstvo města ukládá radě města vypsat výběrové řízení na zamýšlenou realizaci 
investiční akce“ Stavební úpravy II. NP objektu čp. 59/I na kanceláře“  s tím, že o její 
realizaci bude rozhodnuto následně 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo urbanistické studie obcí Sobětice a Štěpánovice a ukládá 
odboru výstavby a ÚR zahrnout tyto urbanistické studie do podkladů zadání změn č. 5 ÚPN - 
-SÚ Klatovy. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo  
1/ navržené  změny v příjmové a výdajové části rozpočtu na r.2002 ve výši 43.600 tis.Kč  
2/ poskytnutí mimořádných příspěvků uvedených pod bodem 7 předložené zprávy  
3/ přijetí hypotečního úvěru ve výši 26,636 tis.Kč na výstavbu 53 bytových jednotek 
rekonstrukcí objektu Plánická 125/V  
4/ zajištění hypotečního úvěru zástavním právem k nemovitosti č. 125/V se stavební parcelou 
4303 v k.ú. Klatovy  
 

V. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru zem. a ŽP ve věci 
rekonstrukce a modernizace ČOV Klatovy.  
 

VI. 
Zastupitelstvo  města vzalo na vědomí  zprávu o hospodaření  Šumavských vodovodů a 
kanalizací , a.s. za rok 2001 a ukládá radě města zabývat se finančními vztahy mezi ŠVaK, 
a.s.  a K+H  Kinetic Klatovy.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města ve smyslu  § 84, odst. 2, písm. i, zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích ve 
znění pozdějších předpisů schvaluje  vyhlášku č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.  
 

VIII. 
Zastupitelstvo města  schválilo v souladu s ust. § 84, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů  změny zřizovacích listin  základních škol:  
- Základní škola  Klatovy, Tolstého 765 
- Masarykova základní škola Klatovy, Národních mučedníků 185 
- Základní škola Čapkova ul. 126, Klatovy V 
- Základní škola Klatovy, Plánická 194 
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IX. 
Zastupitelstvo města s odvoláním na ustanovení § 84, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině Městské knihovny 
Klatovy.  
 

X. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení č. 36 ze zasedání kontrolního výboru , 
konaného dne 11. června 2002 a souhlasí  s plánem kontrol na další období.  
 

XI. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 67, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění stanoví počet členů ZM pro volební období 2002-2006 na 27 členů.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města  zamítlo žádost Okresní hospodářské komory Klatovy o poskytnutí 
příspěvku na pronájem KD Družba při příležitosti Podnikatelského karafiátu 2002.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo  města ruší usnesení rady města ze dne 19.3.2002, bod č. 164/8 a nesouhlasí s 
vydáním výjimky z vyhl. č. 137/1998 Sb. MMR týkající se změny trasy vedení kNN 
závěsným kabelem v lokalitě Pod Hůrkou.  
 

XIV. 
Zastupitelstvo města s politováním konstatuje, že Římskokatolická farnost trvá na výpovědi z 
nájmu katakomb , proto souhlasí se stanoviskem RM k výpovědi z nájmu. Deklaruje zájem 
města Klatovy na pokračování  nájemního vztahu ke klatovským katakombám. Ukládá 
starostovi města, v případě neúspěchu avizované schůzky s farností dne 19.6.2002, vyvolat  
osobní jednání s vedením plzeňské diecéze, konkrétně s panem biskupem, s cílem najít 
optimální  a korektní řešení vzniklé situace tak,aby provozovatelem katakomb bylo nadále 
město Klatovy, respektive jím řízená organizace.  
 

XV. 
Zastupitelstvo města schválilo realizaci prameníku pitné vody ve Vrchlického sadech dle 
předloženého návrhu , včetně finančního krytí ve výši 250 tis.Kč. 
 
 
Karel Mráz    
starosta města      
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
 z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 10. září 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 18. června 
2002, včetně zprávy starosty města o jednání s Mons. Radovským. 
 

II. 
Zastupitelstvo města projednalo zprávy  o povodni ve dnech 12.8.-13.8.2002  a přívalových 
deštích ve dnech 21.8., 27.8. 1.9. 2002 a tuto zprávu vzalo na vědomí .  
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby připravila pravidla pro poskytnutí možného 
příspěvku občanům , kteří vybudují účelná protipovodňová opatření.  
 
Termín: ihned        
Zodpovídá:p. K. Mráz  
 

III. 
Zastupitelstvo města   
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  o majetkoprávních úkonech 
uvedených v části A/příloha str. 3-4/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3,10, 14, 15, 16, 19, 20 
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkon č. 1- bezúplatný převod nemovitostí 
v k.ú. Klatovy - pozemků stp. č. 3338 až 3349 včetně staveb  a pp.č.11/1 a 20/2 z vlastnictví 
ČR - Okresního úřadu do majetku města Klatovy /garáže s pozemky na Plzeňské ulici/ 
úkon- č.5 
úkon č.6- bezúplatný převod PK parcely č. 1028 v k.ú. Bezděkov z majetku ČR - OkÚ do 
majetku obce Klatovy /cesta k pískovně/,  
úkon č.9 - bezúplatný převod nemovitostí  z vlastnictví ČR - Okresního  úřadu do majetku 
města /chodníky, komunikace a veřejná prostranství/ 
- výkupy pozemků - úkony č. 4, 7 
úkon č.11- výkup části pozemku č. 1927/3, konkr. č.1927/17, 1927/19, 1927/20, 1927/22 o 
celkové výměře 1.649 m2 v k.ú. Klatovy od ČR-MO do majetku města dle  zákona 
č.219/2000 Sb. za cenu dle znaleckého posudku 
úkon- č. 13,  
- směny nemovitostí - úkon č. 2 
úkon č.8- rozšíření směny pozemků formou pozemkové úpravy schválené v ZM o obecní  
pozemek č.PK 3593/2 v k.ú.Klatovy / pro vypořádání  komunikace Pod Borem / 
úkon č.12- směna částí budoucího obecního pozemku č. 1927/3  za soukromé pozemky 
č.1927/16, 1927/21, 1927/18, 1927/5 a 1960/4 o celkové výměře 1.296 m2 bez  finančního 
plnění  s posunutím plotu na novou hranici nákladem Kynologického klubu 
- zřízení předkupního práva k nemovitosti ve prospěch města - úkon č.7 
- zrušení zástavního práva k nemovitosti zřízeného ve prospěch města - úkon č.17 k úkonu 
č.18- ZM ukládá radě města doložit stanovisko k námitce do příštího jednání ZM  
 
Zodpovídá:p. K. Mráz  
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b/ ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění o zamítnutí návrhů na 
majetkoprávní úkony, uvedených v části B /příloha str. 5-10/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,3,8 
- bezúplatný převod - úkon č.11 
k úkonu č.4- ZM ukládá vedení města jednat se Záchrannou službou a OkÚ  o umístění této 
organizace  
 
Zodpovídá:p. K. Mráz  
 
2/ schválilo  
ve smyslu § 39, zák.č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění  záměry majetkoprávních 
úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str. 5-10/  
- výkup nemovitostí - úkon č.10 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 2,7,13,14 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkony č.2,9 
- bezúplatný převod nemovitostí  z majetku obce - úkony č.5- vypustit text v závorce ,  
- směny nemovitostí - úkony č.12 
 
3/ rozhodlo  
ve smyslu § 84, odst. 2, písm. b/ zákona č. 128/2000Sb.  v platném znění o zadání  zpracování 
regulačního plánu průmyslové  zóny Pod Borem s cílem vymezení veřejných  koridorů pro 
komunikace a infrastrukturu v zóně a řešením rozvojových ploch.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky finančního hospodaření města a řízených 
organizací za 1. pololetí 2002.  
 

V. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 102, zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje rozšíření 
a/  doplňkové činnosti příspěvkové organizace Městské lesy Klatovy - v bodě VII o 
následující předmět podnikání - Zprostředkování služeb  s platností od 1.10.2002 
 
b/ zřizovací listiny MěÚSS Klatovy -o  provozování „Domovinky“ - zařízení pro denní pobyt 
seniorů a těžce zdravotně postižených občanů  
 

VI. 
Zastupitelstvo města zrušilo mateřské školy jako organizační složky k 31.12.2002. 
Zastupitelstvo  města rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Klatovy, 
Studentská 601, příspěvková organizace ke dni 1.1.2003. Tato příspěvková organizace přebírá 
veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizačním složkám.  
Zastupitelstvo města schválilo  zřizovací listinu příspěvkové organizace a název:  
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace . 
 

VII. 
Zastupitelstvo města projednalo  návrh zadání změn č. 5 ÚPN-SÚ Klatovy, zpracovaného na 
základě požadavku ZM, konaného 19.6.2001/ změna 1a2, 6.11.2001/ změna 3-16/ a 
4.12.2001/ změna 17 a 18/ spočívající  v: 18 změnách  ÚPN-SÚ dle přiloženého seznamu  
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Zastupitelstvo města  
1/ bere na vědomí, že odbor výstavby a územního rozvoje tento návrh zadání ÚPN -SÚ 
Klatovy projednal podle §20, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. s občany města, fyzickými a  
právnickými   osobami ve městě podnikajícími a vlastníky pozemků a staveb, kteří spadají do 
správního území Klatov.  
 
2/ konstatuje, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb, 
uplatněny námitky a připomínky k uvedenému návrhu, kromě  
- změny č. 2- areál Dragounských kasáren, kde vlastník kasáren stejně tak VUSS Plzeň jako 
DOSS nesouhlasí s navrženou změnou  
- změny č.14- změna dopravní koncepce obchvatu I/22 Horažďovice - Domažlice, kde 
Ministerstvo dopravy , stejně tak i Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha , nesouhlasí s 
navrženou koncepcí  
- změny č.12- areál Stavebního podniku  změna na občanskou vybavenost - připomínka Města 
Klatov bude řešena regulativem k uvedené změně v návrhu  
- změny č.18- změna spojená s US Štěpánovice - připomínka pana ...odstraněno v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů... bude zahrnuta do zadání změny č.18 
 
U veřejně prospěšných staveb  nepatří do seznamu / dle stanoviska OkÚ , RRR/  
b/ rozšíření letiště Chaloupky  
e/ sportovní areál v prostoru zahradnictví  
ch/ lesopark za židovským hřbitovem  
tyto tituly budou ze seznamu v zadání vyřazeny / u bodu b/ a ch/ se nejedná o stavby/  
 
3/ schvaluje  návrh  zadání změn č. 1,3-13, 15-18 
4/ ukládá odboru výstavby a ÚR  zajistit na výše  uvedené změny č. 5 ÚPN-SÚ , vyjma změn  
2 a 14, u kterých nedošlo ke shodě s DOSS, zpracování návrhu společně s konceptem dle  
§31, odst.2 zákona. 
 
Zodpovídá:p. V. Prousek  
 

VIII. 
Zastupitelstvo  města vzalo na vědomí  informativní zprávu o návrhu investičních  akcí města 
pro rok 2003  a ukládá radě města ,aby rozhodla o využití nájemného  z bytových a 
nebytových prostorů na opravy a investice.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

IX. 
Zastupitelstvo města  souhlasí  
a/ s tím, aby město zpracovalo dokumenty potřebné pro druhou fázi projektu ISPA / formulář 
PID/. Souhlasí s tím, aby náklady na to vynaložené byly do výše 1 mil.Kč  hrazeny z  
vodohospodářského fondu pro rok 2003 
 
b/ s navrženým způsobem financování projektu, a to z prostředků ISPA, SFŽP a z prostředků 
vodohospodářského fondu města ,který bude od roku 2003 naplňován zvýšením ceny  
vodného a stočného  
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X. 
Zastupitelstvo města projednalo stavební úpravy II.NP objektu  čp. 59/I na kanceláře MěÚSS, 
rozhodlo o realizaci akce se zahájením v roce 2002, dokončením v roce 2003 a financováním  
dle návrhu rady města, to je v roce 2002 v rozsahu 6 mil.Kč , a z rozpočtu roku 2003 ve výši 
7,5 mil.Kč. .  
 

XI. 
Zastupitelstvo města  se seznámilo se zrušením veřejné soutěže na stavbu „ SSZ křižovatek 
Domažlická-Nádražní a Plzeňská-Domažlická, včetně stavebních úprav“ a souhlasí s 
převedením  částky 3,078 mil.Kč do rezervy investičních akcí kapitoly 2219- pozemní 
komunikace.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města  neschválilo prominutí  smluvní pokuty ve výši 99.000,-Kč za porušení 
účelovosti části půjčky z Fondu rozvoje bydlení vlastníkovi domu čp.204/I.  
 
Zodpovídá:p. F. Kocfelda  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města schválilo  
1/ navržené  změny v příjmové a výdajové části rozpočtu na r.2002- bod 6 - protipovodňová 
opatření v Lubech - retenční nádrž 800 tis. Kč - odloženo financování 

a) doplněn bod č.19- protipovodňová opatření ve výši 586 tis.Kč  
b) doplněn bod 20 - převod rozpočtu investiční akce SSZ křižovatka Domažlická - 

Nádražní do investiční rezervy 
 
2/ poskytnutí  mimořádných příspěvků uvedených pod body 13/, 14/, 16/ 
Zastupitelstvo města upřesnilo poskytnutí příspěvku ZUŠ Klatovy na účast mažoretek 
Bonbonu na ME   ve výši 66 tis. Kč  
 
3/ zřízení  povodňového a úvěrového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného 
povodněmi roku 2002 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  usnesení č. 37 a  38 kontrolního výboru. Zastupitelstvo 
města nepověřilo kontrolní výbor prověrkou vyúčtování nájemného z katakomb.  
 

XV. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru zem. a ŽP o rekonstrukci  a 
modernizaci ČOV Klatovy.  
 

XVI. 
Zastupitelstvo města  rozhodlo  o poskytnutí finančního příspěvku OHK Klatovy ve výši 60 
tis.Kč na pronájem KD Družba při Podnikatelském karafiátu . 
 

XVII. 
Zastupitelstvo města schvaluje podepsání patronátního prohlášení za účelem obnovení 
kontokorentního úvěru u ČSOB Klatovy pro Klatovskou teplárnu, a.s.  
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XVIII. 
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 
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Usnesení 
 z 31. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 22. října 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 10. září 
2002. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo    ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění o 
majetkoprávních úkonech  uvedených v části A / příloha str. 3 a 5/  
- prodeje nemovitostí:   

úkony č. 1 - ZM ruší své usnesení ze dne 10.9.2002o prodeji  stp.č.3303 o vým. 382  
m2 zastavěného bytovým domem čp.761/III 
úkony č. - 2,5,9,10 

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce:  úkon č. 3,6 - bezúplatný převod pozemků 
č. 103/4 a 103/5 v k.ú. Újezdec u Mochtína z majetku ČR - St. statku Křimice do majetku 
města Klatovy  
- bezúplatný převod majetku z vlastnictví obce:  

úkon č.4 - bezúplatný převod  nemovitostí  čp. 109 a 186 Klatovy IV se  stavebními 
parcelami  č. 920 a   921 a zahradou č. 450/15 v k.ú.  Klatovy z majetku města do 
vlastnictví Plzeňského kraje se zřízením předkupního práva věcného a s podmínkou 
odstoupení od smlouvy v případě dodržení  účelu  využití či v případě ustavení města 
zřizovatelem DDM 

- výkupy nemovitostí: úkon č. 7 
úkon č. 12 - ZM mění své usnesení z 28.3.2000 v části A úkon číslo 8  
takto:bezúplatný převod pp.č.133/10 o vým. 46 m2 v k.ú. Luby z majetku státu do  
vlastnictví obce  
 
úkon č.13 - ZM ruší své usnesení ze dne 10.9.2002 v části A úkon č.13 a nahrazuje jej  
takto:výkup části pozemku č.3933 o vým .cca 3750 m2  z majetku ČD do vlastnictví  
města za cenu smluvní / část pro cyklostezku za cenu znaleckého posudku , zbytkovou  
část bezúplatně / s realizací převodu v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o realizaci  
výstavby cyklostezky. Pro účely územního a stavebního řízení bude uzavřena smlouva  
o budoucí  smlouvě na převod  

- směny nemovitostí - úkon č. 8 
- zřízení věcného břemene ve prospěch města - úkon č. 8 
- zrušení předkupního práva k nemovitosti zřízeného ve prospěch města - úkon č.11 
 
zastupitelstvo  města vzalo na vědomí pronájem  a jeho podmínky  pozemků a objektů v 
areálu zahradnictví  Mánesova ulice firmě HoopCamps, spol. s r.o. na dobu určitou 30 let / 
úkon č. 8- strana 10/  
 
2/ rozhodlo ve smyslu § 85, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění o zamítnutí  
návrhů na majetkoprávní úkony , uvedených v části B /příloha str. 5-10/  
- prodeje nemovitostí - úkony č. 1,2,8 
- výkup nemovitosti - úkon č. 7 
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3/ schválilo ve smyslu § 39, zák.. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměry 
majetkoprávních úkonů, které jsou uvedeny v části B /příloha str. 5-10/  
- výkup nemovitostí - úkon č. 5,6 
- prodeje nemovitostí - úkony č. 3,6 
- bezúplatný převod nemovitosti do majetku obce - úkony č. 4 
 

III .  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  návrh plánu investic pro rok 2003 a ukládá fin.odboru 
předložit tento materiál nové radě města s následným  projednáním  v novém ZM.  
 
Zodpovídá:pí V.Kolorosová  
 

IV.  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  plán akcí Šumavských vodovodů a kanalizací , a.s. 
Klatovy na rok 2003 v celkové částce 6.550 tis.Kč a ukládá OZŽP tento materiál 
prostřednictvím rady města předložit novému ZM. 
Zodpovídá:p.Ing.J.Hefler  
 

V.  
Zastupitelstvo schválilo  
1/ navržené změny v příjmové a výdajové části rozpočtu na r.2002 
2/ poskytnutí mimořádných příspěvků  uvedených pod bodem 14/ , včetně dodatku z diskuze 
týkajícího se požadavku TJ VD Start Luby  
3/ úpravy rozpočtu, které vzniknou přijetím státních účelových dotací do konce roku 2002 
4/ prodej chrániček pro telefonní kabely v ulici Pod Výhořicí Luby z majetku města  
 

VI .  
Zastupitelstvo města neschválilo úpravu ceny vodného a stočného pro  rok 2003na území 
města Klatov.  
 

VII .  
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru zem. a ŽP ve věci 
rekonstrukce a modernizace ČOV Klatovy.  
 

VIII .  
Zastupitelstvo města schválilo  
a/ zásady pro poskytování  příspěvku na protipovodňová a protizáplavová opatření fyzickým 
osobám  s tímto doplněním:  
bod 3/ termín do konce března 2003 
bod 6/ celková částka z rozpočtu města se stanovuje na max. 500 tis.Kč  
bod 8/ odborná komise ustanovena radou města   po uzávěrce sumarizuje finanční požadavky  
a v případě překročení částky 500 tis.Kč úměrně zkrátí  max. příspěvek pro jednu fyzickou 
osobu  
    
b/  pravidla pro poskytování prostředků fondu určeného na opravy domů poškozených v 
důsledku  povodně roku 2002 
 
c/  pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v obci 
Klatovy podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.  ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.  
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IX .  
Zastupitelstvo města  ve smyslu  §84, odst. 2, písm. i/ , zákona č. 128/2002 v platném znění  
schválilo  vyhlášku o spádových a společných spádových obvodech pro umístění dětí do 1. 
tříd ZŠ v Klatovech ve školním roce 2003/2004.  
 

X. 
Zastupitelstvo města revokuje své  usnesení  č. 30/2002, bod č. XII a schvaluje prominutí 
smluvní pokuty  ve výši 99.000,-Kč vlastníkovi domu čp. 204/I za porušení  účelovosti části 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení.  
 

XI .  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí   zápis z kontrolního výboru č. 39 ze 4. října 2002.  
 

XII .  
Zastupitelstvo města  ruší  Dodatek č. 1 k příloze k Zásadám prodeje bytového fondu z 
majetku města Klatov ze dne 29.6.1999 / seznam domů, které nebudou nabízeny k prodeji/.  
 
 

XIII.  
Zprávy vedení MěÚ  
Zastupitelstvo města  Klatov schvaluje bezplatné poskytnutí prostor pro kancelář Euroregionu 
Šumava v prostorách radnice města Klatov, nám.Míru 62/I , 339 01 Klatovy od 1.1.2003. 
 
 

XIV.  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s  dopisem p.Ing.Zdeňka Tichého. 
 
 
Karel Mráz    
starosta města      
 
Alena Mazancová 
místostarostka 
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Usnesení 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 13. listopadu 2002 ve velkém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města schvaluje Jednací  a Volební řád  ZM na volební období 2002-2006.  
 

II . 
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm.n/,  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění stanoví pro nadcházející volební období  počet dlouhodobě  uvolněných členů  
ZM - starostu  a dva místostarosty.  
 

III.  
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. m/ , zákona č. 128/2000 Sb. v platném 
znění  volí  
do funkce starosty města: Karla Mráze  
 
do funkce místostarosty:  Mgr.Věru Tomaierovou  
 
do funkce místostarosty:  Ing. Jana Vránu  
 

IV .  
Zastupitelstvo města  dle § 84, odst. 2, písm. l/ , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění  stanoví  9  člennou radu města . Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. m/, 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění volí kromě starosty a dvou místostarostů 
dalších 6 členů RM:  
 
1. MUDr.Karla  Haladu  
2. Josefa Černého  
3. Ing.Stanislava Míku    
4. Ing.Jiřího Dia  
5. MUDr.Tomáše Bradu  
6. Mgr.Rudolfa Salvetra  

V. 
Zastupitelstvo města  ukládá starostovi města svolat zasedání rady města do 7 dnů od data 
dnešního zasedání.  
 
Termín: dle textu 
Zodpovídá: starosta města  
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
 z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 26. listopadu 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo  města Klatov v souladu s ustanovením § 104, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění  určuje paní Mgr.Věru Tomaierovou  zastupujícím místostarostou v 
době nepřítomnosti starosty města.  
 

II. 
Zastupitelstvo města  Klatov rozhodlo v souladu s § 84, odst. 2, písm. p/ , zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění  o zřízení Kontrolního a Finančního výboru. Zastupitelstvo města  
podle stejného ustanovení zákona zvolilo za předsedu  
Kontrolního výboru: Ing.Václava Bauera  
 
Finančního výboru:  Ing. Jaroslava Nejdla  
 
Členy kontrolního výboru: Mgr.Milana Pytlíka, Ing.Vojtěcha Stahla, Mgr.Jaromíra Veselého,  
Ing.Vladimíra Styblíka , RNDr.Jana Brouska, Mgr.Dušana Kučeru 
 
Členy finančního výboru: Ing. Jiřího Stunu , Ing.Jiřího Kubáta, Ing.Antonína Rubáše, 
Ing.Václava Edla  
 

III. 
Zastupitelstvo města Klatov v souladu s ustanovením  § 84, odst. 2, písm. r./ ,  zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 358/2000 Sb. o 
odměňování  za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění stanoví měsíční odměnu 
členům zastupitelstva města bez funkce ve výši 580,-Kč s platností ode dne volby a měsíční 
odměnu členům  zastupitelstva města zastávající funkci člena rady, předsedy výboru, 
předsedy komise ve výši 1.740,-Kč ode dne zvolení do funkce.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města  Klatov schvaluje cenu vodného a stočného v Klatovech a ve vybraných 
integrovaných obcích - Činov, Habartice, Kal , Pihovice, Tajanov, Sobětice, Štěpánovice pro 
rok 2003 ve výši 18,46Kč/m3 bez DPH , 19,39 Kč/m3 včetně DPH u vodného a cenu 
16,03Kč/m3 bez DPH a 16,83 Kč/m3 včetně DPH u stočného.  
Zastupitelstvo město pověřuje Finanční výbor ,aby  
1/ posoudil ekonomickou oprávněnost  vykazovaných nákladových položek souvisejících s 
tvorbou ceny vodného a stočného pro rok 2003  
2/ průběžně sledoval vývoj hodnotových ukazatelů a kalkulací za účelem stabilizace ceny 
vodného a stočného v následujících létech  
 

V. 
Zastupitelstvo města v předložené zprávě - Formy pomoci občanům postiženým povodněmi v 
ustanovení  bodu 2 / Návrhu na poskytování příspěvků z fondů obce/ vypouští text  „ až po 
provedení opravy“  a nahrazuje jej textem „do 10 dnů po schválení zastupitelstvem města“. 
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Zastupitelstvo města souhlasí  
1/ s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč  na bytové zařízení žadatelům 
uvedeným v seznamu - příloha č.1  / celkem 20 z 24 splňujících zároveň podmínku poškození 
obytné části domu/ 
2/ s poskytnutím příspěvků v navržené výši žadatelům uvedeným v seznamu - příloha č.2 
zvýšených o 10 tis.Kč na bytové vybavení  
3/ s doplněním Pravidel pro poskytování prostředků fondu určeného na opravy bytových  
domů poškozených povodněmi roku 2002 dle návrhu.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1/  navržené změny v příjmové a výdajové části rozpočtu města na rok 2002.  
2/ zvýšení rozpočtu výdajů na příspěvek pro mládež do 18 let ve výši 200 tis.Kč přesunem z 
neinvestiční rezervy a rozděleném dle stávajících pravidel  
 

VII. 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem bez omezujících podmínek 
uvolněného majetku Armády ČR po zrušení posádky v Klatovech, jak jej předpokládá 
reforma ozbrojených sil ČR, do vlastnictví města Klatov.  
 

VIII. 
Zprávy vedení MěÚ  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 2003 a informace 
o reformě veřejné správy.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuze . 
Termín:ihned        
Zodpovídá:p.K.Mráz 
 
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
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Usnesení 
ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 10. prosince 2002 v malém sále KD Družba 
  
 

I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
26.listopadu 2002.  
 

II .  
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  zprávu odboru rozvoje města  o zatékání do 
suterénního bytu v čp. 691/IV v Klatovech. 
 
2. Zastupitelstvo města  ukládá odboru rozvoje města zadat projektovou dokumentaci na 
odstranění  závad podle var. 1 předložené zprávy  a předložit  veškeré podklady komisi  
výstavby a kontrolnímu výboru . 
 
Termín: ihned       
Zodpovídá: ing.D.Pleskotová  
 
3. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor, aby provedl kontrolu PD a z ní vyplývající   
realizace domu  čp.691/IV a přilehlého dětského hřiště.  
Zodpovídá: ing.V.Bauer  
 

III.  
Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny rozpočtu města na rok 2002, a to: 
- ve výši 1,195 pro odbor vnitřních věcí snížením investiční rezervy 
- ve výši 142 tis.Kč v příjmové a výdajové  části pro ŠKSVZ  snížením investiční rezervy  
- příjem a vydání státní dotace  ve výši 45 tis.Kč  na nákup učebních pomůcek pro MŠ 
- přijetí peněžního daru od České spořitelny a Zpč. energetiky v celkové výši 510 tis.Kč a 
jejich určení na protipovodňová opatření v Lubech a Tajanově 
- příjem pojistného ve výši 20.393,-Kč na opravu DPD  832, 815 , 816/III a ve výši 860.115,-
Kč  pro SBH na opravy záplavami poškozených domů. 
 

IV. 
Zastupitelstvo města  schvaluje  
1/ rozpočet města na rok 2003 v předloženém členění neinvestičních výdajů města, příspěvků 
na provoz příspěvkovým organizacím , nových investičních akcí a financování deficitu 
rozpočtu dle TAB č.1-4 
2/ limit prostředků na platy zaměstnanců Městského  úřadu dle TAB č.5 
 
Zastupitelstvo města doplňuje v tabulce č.4, řádek č.8 o bytový dům čp. 169/I. 
 

V. 
Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo  
a/ ve smyslu § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  o majetkoprávních úkonech  
uvedených v části A /příloha str. 4/  

� prodeje nemovitostí - úkony č. 1,5,6 
� bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkon č. 2,8 
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� výkupy nemovitostí - úkon č.3,4 
� změna rozsahu budování  zdi na základě  dohody s odborem rozvoje města za 

podmínky , že bude realizován výkup pozemků pod chodníky - úkon č.7 
 
b/ ve smyslu § 85 , zák.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění  o zamítnutí návrhů na 
majetkoprávní  úkony, uvedených v části B / příloha str. 5-7/  

� prodeje nemovitostí - úkony č. 1, 2 - pozemek č. 369/1  
 
2/ schválilo  
ve smyslu § 39, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměry majetkoprávních 
úkonů, které jsou uvedeny v části B / příloha str. 5-7/  

� výkup nemovitostí - úkon č. 4,6 
� prodeje nemovitostí - úkony č. 2- prodej pozemku č.471/1  

úkony č.,3,4,5 
 

VI. 
Zastupitelstvo města  dle § 84 , odst. 2, písm. e/, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění, rozhodlo o změně Zřizovací listiny  organizace Městské lesy Klatovy v čl. 2 s platností 
od 1.1.2003 ve znění:  
Příspěvková organizace Městské lesy Klatovy, náměstí Míru 63, Klatovy I  
 

VII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí průběžnou zprávu odboru zem. a ŽP ve věci 
rekonstrukce a modernizace ČOV Klatovy.  
 

VIII.  
Zprávy vedení MěÚ  
 
Zastupitelstvo města  rozhodlo  
1/  o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč na bytové zařízení žadatelům 
uvedeným v příloze  č. 1 z rozpočtu města /prostředků určených na pomoc postiženým 
povodněmi -  vlastní fond/ 
2/ o poskytnutí finančního příspěvku z povodňového fondu obce /z dotace státu/ ve výši 70% 
celkových nákladů, max. však 200 tis.Kč, dle přílohy č. 1. V případě, že skutečná  výše 
příspěvku nebude odpovídat požadované výši dotace /bude státem  snížena/, ZM rozhodne o 
úpravě  výše příspěvku dle skutečnosti . 
 

IX. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami  z diskuze.  
Termín: ihned        
Zodpovídá: K.Mráz  
 
Karel Mráz 
starosta 
 
ing. Jan Vrána        
místostarosta                                                                          
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 


