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Usnesení 
 z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 14. února 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
13.12.2005.  
  

II.  
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů provedlo volbu a zvolilo přísedící Okresního soudu v Klatovech - viz 
přiložený seznam přísedících Okresního soudu v Klatovech.  
  

III.  
Zastupitelstvo města  ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
1/ rozhodlo  o majetkoprávních úkonech uvedených v části A / příloha str. 3/  
            - výkupy nemovitostí - úkony č. 2, 4, 5 
                                k bodu 4- výkup části pozemku pro cyklostezku Luby do majetku  

obce od ČR-ÚZSVM - pp.č. 602/4 o vým. 291 m2  v k.ú. Klatovy  
            - prodej nemovitostí - úkon č. 1 – ZM nepřijalo  námitku proti tomuto úkonu  
            - bezúplatný převod  nemovitosti do majetku obce - úkon č. 6 
                         k bodu 6- bezúplatný převod části pozemku v lokalitě za Židovským  

hřbitovem, určeného pro výstavbu lesoparku do majetku města od ČR-
PF- pp.č. 2509 o vým. cca 150 m2 v k.ú. Klatovy  

            - prodej obecních bytů dle Zásad - úkony č. 3, 7 
  
2/ schválilo záměry majetkoprávních úkonů,  uvedených  v části B /příloha str. 4 - 15/  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1, 3, 6, 10, 14, 16, 17, 21, 24 
• prodej nemovitostí  - úkony č. 7, 8, 20, 22 
• směny nemovitostí - úkony č. 9b, 15, 23 
• bezúplatný převod nemovitostí  do majetku města - úkony č. 4, 18, 19b 
• bezúplatný převod nemovitostí  z majetku města - úkony č. 5, 25 

  
3/ rozhodlo o zamítnutí  záměrů majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 4-
15/  

• směnu nemovitostí -  úkon č. 13 
• výkup nemovitostí -  úkony č. 11, 19a 
• prodej nemovitostí - úkony č. 2, 9a, 12 

  
4/ rozhodlo o zamítnutí  záměru vybudování průsečné křižovatky k C+I centru na Domažlické 
ulici - úkon č. 26a  
  

IV.  
Zastupitelstvo města  ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
rozhodlo  o zařazení  následujících návrhů změn do změny  ÚP č. 9 obce Klatovy:  
1/ k.ú. Klatovy – areál firmy Intertell s. r. o. Klatovy – lokalita U Retexu – pp.č. 1443, 1430/8, 
1430/1, stp.č. 2978 a stp.č. 2979- zrušení propojovací komunikace Dvořákova – Za Retexem , 
přes areál firmy Intertell s.r.o. Klatovy  
2/ k.ú. Štěpánovice , pp.č. 318/2 
stávající využití: výrobní zóna, nové využití: smíšená zóna  
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V. 
Zastupitelstvo města  schvaluje společný záměr  akce obce Předslav a města Klatov 
„Vodovod, kanalizace Klatovy – Předslav, projektová dokumentace pro územní řízení“ 
s realizací v roce 2006, schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na akci a 
rozhodlo o zařazení akce za cenu  165 tis.Kč  do rozpočtu pro rok 2006.  
  

VI.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  zprávu o  změnách ve státní správě  a souhlasí s užitím 
neinvestiční rezervy  ve výši 1.104 tis.Kč na zřízení pracoviště oddělení pro vydávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů v budově 59/I. 
  

VII.  
Zastupitelstvo města  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2006 s tím, že  na straně příjmů je 
částka 25.296 tis.Kč a na straně výdajů částka 145.607 tis.Kč.  
  

VIII.  
  
Zastupitelstvo města  schvaluje směrnici č. 1/2006  o hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Klatov  v předloženém znění  s tím, že  jako limit pro nízkopříjmovost  žadatelů bude použita 
varianta  1 předlohy, tj.koeficient pro jednotlivce 0,8, koeficient pro rodinu 1,5.  
  

IX.  
Zastupitelstvo  města  
1/ bere na vědomí  zápis Kontrolního výboru ZM o výsledku kontroly  plnění úkolů  ze závěrů 
rozborů hospodaření u Městského ústavu sociálních služeb Klatovy  za I.pol. 2005 
2/ schvaluje plán činnost Kontrolního  výboru ZM na období únor – červen 2006. 
  

X. 
Zprávy vedení  města  
1/ Zastupitelstvo města  bere na vědomí aktuální informaci o průběhu příprav k zahájení akce 
Klatovy – čisté město 
2/ Zastupitelstvo města projednalo opakovanou urgenci pí. Chárové o poražení stromu - břízy 
a rozhodlo pokračovat v zahájeném odvolacím  řízení . 
3/ Zastupitelstvo města  bylo seznámeno s dopisem pí Markéty Lavičkové  ze dne 10.1.2006. 
  

XI.  
Zastupitelstvo města souhlasilo s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne 10.3.2006.  
  

XII.  
Zastupitelstvo  města  ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
Zodpovídá: p. K. Mráz 
  
Karel Mráz 
starosta 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 28. března 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
14.2.2006.  
  

II.  
Zastupitelstvo města ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění  
1/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A (příloha str. 3-5) 

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1a, 1b, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 19 
• prodej nemovitostí - úkon č.5a, 5b, 6, 17, 23 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce - úkony č. 2,13, 14, 24, 25 

�         úkon  č. 15 - ZM projednalo  námitku k podmínce současného prodeje pp. 
č.898/36 a nevyslovilo s touto námitkou souhlas  

�         k bodu 14: bezúplatný převod pozemku č. 2045/6 o výměře 776 m2 v k.ú. Klatovy 
od vlastníka ČR-Ministerstva vnitra do majetku města. Jedná se o prostranství  vně 
areálu Policie ČR podél Masarykovy ulice.  

• bezúplatné převody nemovitostí z majetku obce : úkony č. 3, 20  
�         k bodu 3: bezúplatný převod pozemků - pp.č. 2193/18, 2193/19 a části pp.č. 

2193/17 v k.ú. Klatovy  , zastavěných stavbou komunikace Pod 
Borem(odbočovacího pruhu ), v rozsahu dle  projektové dokumentace, z majetku 
města do majetku ČR-ŘSD 

• směna nemovitostí : úkony č. 7,10,18 
• prodej bytů v obecních domech dle Zásad - úkon č. 21 

  
2/ vzalo na vědomí informaci o prodeji bytů obálkovou metodou - úkon č. 22 
  
3/ schválilo záměry majetkoprávních úkonů uvedených v části B (příloha str. 6-10)  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1, 2a, 3  
• směny nemovitostí - úkony č.7 
• prodej  nemovitosti – úkon č. 5 – schválena varianta 2 

  
4/ rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních  úkonů, uvedených v části B (příloha str. 6-
10)  

• výkup nemovitostí - úkony č. 2b 
• prodej nemovitostí - úkon č. 6 
• směna nemovitosti – úkon č. 4 

  
5/ vzalo na vědomí zprávu RM ohledně možnosti umístění Odpadového hospodářství města 
Klatovy do prostor areálu  firmy TAROKO Klatovy a pověřuje vedení města jednat se 
správcem konkurzní  podstaty s cílem  získat uvedený areál do majetku města.  
  

III.  
Zastupitelstvo města rozhodlo ve smyslu § 84, odst. 1, písm. b/  zákona č. 128/2000 Sb. , o 
obcích o zařazení úprav technického řešení přeložky silnice I/27 Klatovy - 1. stavba  
uvedených v bodech 1-4 zprávy do změny č. 9 ÚP. 
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IV.  
Zastupitelstvo  města souhlasí s celoročním  hospodařením města a řízených příspěvkových 
organizací, a to bez výhrad.  
  

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje  
a/ rozpočtové opatření č. 2/2006 v příjmové části rozpočtu  ve výši 17,488 tis.Kč  ve 
výdajové  části rozpočtu ve výši 139,573 tis.Kč  s použitím přebytku hospodaření ve  výši 
122,085 tis.Kč  
b/ poskytnutí dotací :  

• ČSAD autobusy Plzeň 200 tis.Kč (na nákup nízkopodlažního autobusu  pro potřeby 
MHD v Klatovech) 

• SDS Klatovy ve výši 252 tis.Kč   
• TJ Klatovy  ve výši 400 tis.Kč   
• Gymnáziu Klatovy ve výši  1 mil.Kč  

  
VI.  

Zastupitelstvo města schvaluje vytvoření peněžního  fondu  Tepelného hospodářství  
s promítnutím do rozpočtu města na rok 2006 dle navrženého záměru.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města schvaluje upravený plán  hospodářské činnosti města – správa majetku 
města (nemovitostí ve správě SNK s.r.o.) a jmenovité akce pro rok 2006.  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje účast v projektu  „Síť enviromentálních  informačních a 
poradenských center“ a ukládá starostovi města prohlášení partnerství  podepsat.  
Zároveň ukládá  vedení města sledovat praktické uplatnění projektu Sítě ve smyslu diskuze. 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

IX.  
Zastupitelstvo  města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 1/2006 ,kterou se  
doplňuje vyhláška města Klatov  č. 3/2005, o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných 
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí  veřejného pořádku, v předloženém znění.  
  

X. 
Zastupitelstvo města se v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů zavazuje projednat výsledky  komunitního plánování, tj. zpracovaný 
komunitní plán.  
  

XI.  
Zastupitelstvo města Klatov  podle § 84, odst. 2 písm. r/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení č. 
697/2004 Sb., o odměnách  za výkon funkce členům zastupitelstev stanoví s platností od 
1.3.2006  měsíční odměnu neuvolněným členům ZM v následující výši:  

• člen ZM  740,-Kč 
• člen RM 2.200,-Kč 
• předseda výboru nebo komise 2.020,-Kč 
• člen výboru, komise, zvláštního orgánu obce 1.730,-Kč. 
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XII.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí aktuální informace  o průběhu příprav  k zahájení akce 
„Klatovy – čisté město“.  
  

XIII.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o podrobnostech  vydávání Klatovského 
zpravodaje.  
  

XIV.  
Vedení města informovalo zastupitelstvo města o odkupu pozemku v průmyslové  zóně Pod 
Borem a  žádosti na Ministerstvo financí  o urychlenou realizaci tohoto odkupu.  
  

XV. 
Zastupitelstvo města  ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 23. května 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
28.3.2006.  
  

II.  
Zastupitelstvo města ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění  
1/ rozhodlo  o majetkoprávních úkonech uvedených v části A /příloha str. 5/  

• výkupy nemovitostí - úkony č. 1,2,3,4 
• prodej nemovitostí - úkon č. 5 
• směna nemovitostí - úkon č. 6 
• upřesnění úkonu schváleného v ZM 24.5.2005- úkon č. 7- směna nemovitostí  
• upřesnění úkonu schváleného v ZM 30.3.2004- úkon č. 8- převzetí staveb do majetku 

města  
 
2/ schválilo  záměry majetkoprávních úkonů  uvedených v části B /příloha str. 6-13/  

• výkupy nemovitostí  
o úkon č. 2a, 
o úkon č. 15- ZM pověřuje plnou mocí týkající se jednání o návrhu ceny  

starostu města a předsedu finančního a kontrolního výboru  
• prodeje nemovitostí  

o úkony č. 6a, 12, 13 
o úkon č.1- staženo z programu  
o úkon č. 6b- odloženo do vyjasnění vztahu k cyklostezce  

• bezúplatný převod pozemků do majetku města - úkon č. 3,4,5,9a 
• bezúplatný převod staveb do majetku města - úkony č. 2b, 9b 

 
3/ rozhodlo o zamítnutí  záměrů majetkoprávních úkonů  uvedených v části B /příloha str. 6-
13/ 

• směna nemovitostí - úkon č. 11 
• prodej nemovitostí - úkony č. 7,8,10,14 

 
III. 

Zastupitelstvo města rozhodlo  
1/ o rozdělení  přidělené dotace  ve výši 590 tis.Kč  z Programu regenerace MPZ  
Ministerstva kultury ČR takto:  

a) 400 tis.Kč na akci Stavební úpravy střechy objektu čp. 3-4/I, Klatovy  
b) 190 tis.Kč na akci Stavební úpravy střechy objektu čp. 9/I, Klatovy  

 
2/ o poskytnutí finančního příspěvku města ve výši max. 160 tis.Kč na úhradu stanoveného 
20% podílu k dotaci, na realizaci akce Stavební úpravy střechy objektu čp. 9/I, Klatovy, 
vlastníku  nemovitosti Římskokatolické farnosti Klatovy. 
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IV. 
Zastupitelstvo města  
1/ schválilo Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Klatovy, Běšiny, Janovice n.Úhlavou, 
Horažďovice, Netolice, Vimperk a Vlachovo Březí /případně jinými obcemi – náhradníky/  
s cílem realizovat projekt spolufinancovaný  z fondu EU – INTERREG IIIA- Dispoziční fond, 
v předloženém znění  
 
2/ rozhodlo  

a) přijetí dotace ve výši 738.000,-Kč /75% celk. nákladů/ z fondu EU-INTERREG III – 
Dispoziční  fond  a z prostředků  státního  rozpočtu ve výši 49.200,-Kč / 5% 
celkových  nákladů/ na realizaci projektu „Přeshraniční  informační systém-
INFOBOXY“ městu Klatovy coby příjemci a nositeli dotace  

b) o zařazení akce „Přeshraniční informační systém –INFOBOXY“ s náklady 
připadajícími na město Klatovy  ve výši 246.000,-Kč do rozpočtu 2006 

c) o přijetí dotací /fin.příspěvků/ od obcí Běšiny, Janovice n.Úhlavou , Horažďovice, 
Netolice, Vimperk  a Vlachovo Březí /příp. od jiných obcí – náhradníků/ na úhradu 
celkových  nákladů projektu „Přeshraniční informační systém-INFOBOXY“ městem 
Klatovy, jednotlivě připadajících na každou obec ve výši 123.000,-Kč, celkem ve výši 
738.000,-Kč  

d) o budoucím  bezúplatném převodu majetku – Infoboxů v hodnotě jednotlivě cca 
123.000,-Kč z majetku města Klatovy do majetku obcí Běšiny, Janovice nad Úhlavou, 
Horažďovice, Netolice , Vimperk a Vlachovo Březí /příp.jiných obcí –náhradníků/ -  
v současnosti formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací, s realizací  po 5 letech od 
31.10.2006 

 
3/ vzalo na vědomí , že po obdržení dotace z fondu EU-INTERREG IIIA  a ze státního 
rozpočtu  budou  činit náklady  města vynaložené na realizaci  projektu 49.250,-Kč . 
 

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku firmě Klatovská stavební 
kancelář s.r.o. v celkové výši 806.899,-Kč na úhradu vícenákladů naddimenzace vodovodu a 
kanalizace  pro 31 RD Horažďovické předměstí  pro rozvojové území dle ÚP, na  úhradu 
monitoringu kanalizace a na osazení česlí na výústním objektu kanalizace do Čedíku, 
z neinvestiční rezervy rozpočtu města.  

 
VI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce „Oslavy 110 let SDH Luby“ do rozpočtu města 
s maximálními náklady ve  výši 116.500,-Kč s tím, že město požádá o projekt z Dispozičního 
fondu s podmínkou 50% finanční účasti SDH Luby na celkových vynaložených nákladech.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

VII. 
Zastupitelstvo města neschválilo zařazení investiční akce „Přístavba hasičské  zbrojnice SDH 
Luby“ do rozpočtu roku 2006 a uložila vedení města  předložit záměr k odborné diskuzi  v 
komisi výstavby  s cílem zadat vypracování  studie přístavby  hasičské zbrojnice a tuto 
předložit ZM.  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
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VIII. 
Zastupitelstvo města  rozhodlo  

• o realizaci akce „ Klatovy – Luby , Pod stavebninami, dešťová kanalizace, která bude  
finančně kryta v rámci  rozpočtového opatření č. 3 z rezervy vodohospodářského  

• fondu města  Klatov  v předpokládané výši 840.000,-Kč 
• o realizace akce „Kal u Klatov, dešťová kanalizace , přeložka vodovodu“ ,která bude 

fin.kryta v rámci rozpočtového opatření č. 3 z neinvestiční rezervy města Klatov  
• o snížení rozpočtu investiční akce  „Výstavba komunikace V Řekách“  o 230.000,-

Kč.Tuto částku začlenit do investiční rezervy.   
• o navýšení rozpočtu investičních akcí pro rok 2006 na akci přeložka vedení elektro 

vyvolaná  akcí „Výstavba komunikace V Řekách“ o 1,308 mil.Kč  
• o aktualizaci stávající PD na „Výstavbu MK K Vodojemu“ . Potřebu finančních 

prostředků na tuto aktualizaci zařadit do rozpočtového opatření ve výši 200.000,-Kč 
z investiční rezervy města . 

• o navýšení rozpočtu na akci Pod Borem – přeložka  silnice II/185 ve výši 889.000,-Kč 
a na akci Průmyslová zóna Pod Borem – technická infrastruktura ve výši 321.000,-Kč 
/celkem tedy 1.210.000,-Kč/  z investiční rezervy města  

Zastupitelstvo  města schvaluje  rozpočtové  opatření č. 3/2006 v celkové výši 31,599 tis.Kč.  
Přílohou bude upravená tabulka k jednotlivým položkám.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města schvaluje, aby město spolufinancovalo s Ředitelstvím silnic a dálnic  
Plzeň akci „I/22 a I/27 okružní křižovatka Klatovy“, a to v těch částech, které budou 
převedeny do majetku města  /chodníky, veřejné osvětlení, městské komunikace/, a to do výše 
10 mil.Kč včetně DPH.  
 

X. 
Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  zápis ze zasedání Kontrolního výboru  dne 12.4.2006.  
 

XI. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  rozbor hospodaření skupinového vodovodu  za 1-
12/2005.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko starosty města k dopisu p. Ing. Jaroslava 
Tachovského  a bylo s tímto dopisem seznámeno.  
 

XIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko k dopisu  p. Michala Cihláře  ze 4.4.2006. 
Na základě  ohlasu občanů a petice předložené pí. Mahovskou  ukládá  ZM radě města 
předložit návrh možné úpravy obecně závazné vyhlášky o pohybu psů a jiných zvířat na 
veřejném prostranství  ve variantním  řešení.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
 

XIV. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s požadavkem občanů bydlících v Aretinově ulici  na 
provedení asfaltové úpravy této ulice a ukládá vedení města zařadit tento požadavek do plánu 
akcí roku 2007.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
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XV. 
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s dopisem náměstka  ministra financí  Ing. K. 
Goldemunda, který se týkal  pozemků Pod Borem.  
 

XVI. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 20. června 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
23.5.2006.  
  

II.  
Zastupitelstvo města revokuje své  usnesení z 24.5.2005, bod V ohledně kupní  ceny za 
pozemky o celkové výměře 232.250 m2 v prostoru bývalé střelnice Pod Borem a rozhodlo o 
navýšení kupní ceny o 3.659.805,-Kč . Rozdíl  mezi schválenými finančními prostředky bude 
uhrazen z volných fin.prostředků a zařazen do rozpočtového opatření č. 4/2006. 
  

III.  
Zastupitelstvo města přijímá nabídku přímého prodeje celého objektu bývalé střelnice Pod 
Borem, tedy pozemků č. 1883/3, 3566, 1927/3, 1927/9, 1927/14, 1927/23, 2154 a 1960/2 o 
celkové výměře 232.250 m2 v k.ú. Klatovy a rozhodlo o koupi nabízeného majetku za cenu 
dle aktuálního znaleckého posudku ve výši 17.384.570,-Kč.  
  

IV . 
Zastupitelstvo města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. ,o  obcích v platném znění  
1) rozhodlo o majetkoprávních úkonech  uvedených v části A / příloha str. 3-4/  

•        výkupy nemovitostí  
o       úkon č. 1  
o       úkon č. 11 - výkup nemovitostí v k.ú. Klatovy – budovy čp. 782/III vč. 

zastavěného pozemku stpč. 3306 o vým. 79 m2, budovy  na stp.č. 3307 vč. 
zastavěného pozemku o vým. 1.504 m2 , budovy na stp.3308 vč. zast. 
pozemku o vým. 965 m2, budovy na stp.č. 3422 vč.zast.pozemku o vým. 278 
m2, budovy na stp.č. 3643 vč. zast.pozemku o vým.  258 m2 a pozemkové 
parcely č. 1496/1- ostatní plochy o vým. 14.028 m2 vč. dlouhodobého 
hmotného investičního majetku movitého, tj. vnitřního zařízení areálu Klatovy, 
tak i zařízení chladíren, od úpadce Taroko spol. s.r.o. Praha , do majetku  
města za cenu  min. 10 mil.Kč  

•        prodej nemovitostí - úkon č. 6,9,10 
•        bezúplatný převod pozemků do majetku města : 

o       úkon č. 3 - bezúplatný převod  části stp.č.  stp.č. 887/1 o vým. cca 130 m2 v 
k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Ministerstva obrany  

o       úkon č. 4 - bezúplatný převod pozemků – stp.č. 2185/5 o vým. 61 m2 a pp.č. 
230/8 o vým. 84 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-ÚZSVM  

o       úkon č. 5 - bezúplatný převod pozemků č. 279/11 o vým. 192 m2 a pp.č. 
279/12 o vým. 20 m2 v k.ú. Klatovy od ČR-ÚZSVM do majetku města  

o       úkon č. 7 
•        bezúplatný převod staveb do majetku města - úkony č. 2,8 
•        upřesnění  úkonu schváleného v ZM 24.5.2005- úkon č. 13- výkup staveb do majetku 

města  
  
2/ vzalo na vědomí  

•        informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkon č. 12 
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 3/ schválilo záměry majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 5-9/  
•        výkupy nemovitostí – úkony č. 6b 
•        prodeje nemovitostí – úkony č. 2 
•        bezúplatný převod pozemků do majetku města – úkon č. 6a, 7 
•        bezúplatný převod staveb do majetku města – úkony č. 3,4,5 

  
4/ rozhodlo o zamítnutí  záměrů majetkoprávních úkonů, uvedených v části B /příloha str. 5-
9/  

•        výkup nemovitostí – úkon č.1, 8 
  

V. 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu týkající se Horažďovického předměstí – jih  a 
rozhodlo 

1)      o zamítnutí prodeje  částí pp.č. PK 3386, 3387 a 3388/1 v k.ú. Klatovy o celkové 
výměře cca 3.200 m2 firmě Klatovská stavební kancelář  s.r.o. 

2)      o poskytnutí  finančního příspěvku Klatovské stavební kanceláři s.r.o. v celkové výši 
1.800.000,-Kč  na vybudování technické infrastruktury včetně komunikace ke 4 
stavebním parcelám města na pp.č. PK 3386, 3387 a 3388/1v k.ú. Klatovy  

  
VI.  

Zastupitelstvo město schvaluje  zařazení  akce  „Klatovy – průmyslová zóna Za Tratí, 
komunikace včetně technické infrastruktury , její propojení na silnici II/191- projektová 
dokumentace  pro územní rozhodnutí, stavební povolení a PD stavby“ do rozpočtu města pro 
rok 2006 s předpokládanými  náklady 2  mil.Kč z rozpočtové rezervy.  
  
  

VII.  
Zastupitelstvo  města   

1)      rozhodlo o zařazení akce „Teplovodní přípojka čp. 456/II Klatovy do rozpočtu  města 
– akcí Fondu tepelného  hospodářství  pro rok 2006  s předpokládanými náklady 
360.000,- Kč 

2)      neschvaluje výkup  teplovodní přípojky DN 80 mm v pp.č. 2017/2 v k.ú. Klatovy do 
majetku města od Společenství vlastníků jednotek domu 454/II v Klatovech za 
smluvní cenu 150.000,-Kč včetně DPH , s úhradou z fondu tepelného  hospodářství  

  
VIII.  

Zastupitelstvo  města  rozhodlo  
1)      o zařazení akce „Prodloužení vodovodu a kanalizace Štěpánovice, VYTECO“ do 

rozpočtu  města pro rok 2006 s předpokládanými náklady – podílem připadajícím na 
město Klatovy ve výši 530 tis.Kč  

2)      o přijetí finančního příspěvku od firmy VYTECO s.r.o. Luby na realizaci akce ve výši 
285.673,-Kč 

  
IX.  

Zastupitelstvo  města rozhodlo  
1)      o navýšení rozpočtu akce „Koldinova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ o 

156.000,-Kč , z vodohospodářského fondu  
2)      o realizaci akce „Klatovy  ulice Na Bělidle – zokruhování vodovodu“ s finančním 

krytím z vodohospodářského fondu  
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3)      o navýšení rozpočtu kapitoly životního prostředí  o 150.000,-Kč  z rozpočtu  města 
na  zpracování PD na kompostárnu v Klatovech po rozhodnutí o jejím umístění  

4)      o zařazení akce „PD  a realizace chodníku v sídlišti na Domažlickém předměstí – 
Mánesova ulice“ do rozpočtu města pro rok 2006 a financovat ji  z finanční rezervy 

5)      o zařazení akce „Stavební úpravy elektroinstalace v kině Šumava“ s předpokládanými 
náklady 3 mil.Kč. do rozpočtu města pro rok 2006 

6)      schvaluje  dotaci TJ Klatovy, oddílu kopané pro družstvo dorostu v podzimní části  
sezony 2006/2007 /jedná se o nadregionální soutěž a rozdíl mezi kr.přeborem a divizí/, 
a to ve výši 80.000,-Kč 

7)      o zařazení opravy lávky pro pěší v Městských sadech do rozpočtu města pro rok 2006  
s částkou 484 tis.Kč 

8)      o účasti MěKS Klatovy na filmovém festivalu pro děti a mládež Filmák s náklady 400 
tis.Kč  

  
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2006 o celkové výši 13.139 tis.Kč. 
  

X. 
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 67, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění  stanoví počet  členů ZM pro volební období 2006-2010 na 27 členů. 
  

XI.  
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm.h/ zákona č. 128/2000 Sb., odvolává pí 
Ing.Jiřinu Adámkovou z funkce zástupce města Klatov  v kontrolní komisi Stavebního a 
nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V a jmenuje do této funkce pí Ing. Janu 
Čížkovou.  
  

XII.  
Zprávy vedení  města  

1)      Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  aktuální informace o akci Klatovy – čisté 
město 

2)      Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci  o převodu nepotřebného vojenského 
majetku 10 RD v Drslavicích 

3)      Zastupitelstvo města vzalo na vědomí konání vojenského slavnostního  nástupu při 
příležitosti návratu příslušníků 3. kontingentu AČR ze zahraniční  mise EUFOR dne 
29.června 2006 v 9:00 h na náměstí Míru v Klatovech .  

  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 12. září 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
20.6.2006.  
  

II.  
Zastupitelstvo města  
1) bere na vědomí strukturu finančních prostředků pro jednotlivé činnosti zabezpečující  akci 
Klatovy – čisté město včetně komunikací a přípojek takto:  
Kč 498.368,5 tis. …. vodohospodářská infrastruktura  
Kč   99.299,2 tis. …. komunikace  
Kč   10.970,8 tis. …. přípojky /tyto tři položky  jsou obsahem nabídky ve výběr.řízení/  
Kč   19.352,0 tis. …. správce stavby a autorský dozor, tzn., že celková  potřeba finančních 
prostředků  je Kč 627.990,5 tis.  
  
2) souhlasí , aby celková potřebná výše  finančních prostředků /viz bod ad 1)  byla 
financována  takto:  
Kč 100.000,0 tis. ….vlastní prostředky města – viz UZM 150205  
Kč   10.000,0 tis. ….vlastní prostředky města -  viz UZM 060905 
Kč 225.268,0 tis. ….dotace z prostředků Fondu soudržnosti EU (při kurzu 28,-Kč/EUR) 
Kč   12.872,0 tis. ….dotace ze SFŽP  
Kč   82.661,5 tis. ….uplatněná DPH  
Kč   37.400,0 tis. ….Fond čisté město a vodohospodářský fond  do 311208 
Kč 160.000,0 tis. ….návrh na přijetí úvěru v max. výši  
  
3) rozhodlo o přijetí úvěru  v max. výši  160.000 tis.Kč podle nejvýhodnější nabídky, která 
vzejde  z výběrového řízení  
  
4) schvaluje způsob financování podílu  na kanalizační  přípojce od vlastníka připojované 
nemovitosti :  
Kč 2.600,- …….přímý podíl  
Kč 3.000,- …….vratná záloha  
  
5) ukládá vedoucímu odboru životního prostředí  ve spolupráci s provozovatelem uzavřít ve 
smyslu usnesení ZM smluvní vztahy s vlastníky připojovaných nemovitostí. 
Zodpovídá: p.Ing.L.Nebeský  
  

III.  
Zastupitelstvo  města ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v  platném znění  
1) rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A / příloha str.3-4/  

•         výkupy nemovitostí - úkony č. 6, 8, 9  
o       text k úkonu č. 9: výkup nemovitostí v k.ú. Klatovy - budovy čp. 782/III 

včetně zastavěného pozemku  na stp.č. 3306 o vým. 79 m2, budovy na stp. č. 
3307 vč. zastavěného pozemku o vým. 1.504 m2, budovy na stp.č. 3308 
vč.zast. pozemku o vým. 965 m2, budovy na stp.č. 3422 vč.zast.   pozemku o 
vým. 278 m2, budovy na stp.č. 3643 vč.zast.pozemku o vým.  258 m2 a 
poz.parcely č. 1496/1- ostatní plochy o vým. 14.028 m2  , vč. dlouhodobého 



 14 

hmotného investičního majetku movitého, tj.  vnitřního zařízení areálu 
Klatovy, tak i zařízení chladíren, od úpadce TAROKO spol.s r.o. Praha , do 
majetku  města za účelem  vybudování sběrného dvora  odpadů , za min. cenu 
12,000.000,-Kč a 66.000,-Kč  +19%DPH za věci movité. Nabízenou cenu  
upřesní předseda Finančního a kontrolního výboru a starosta města . 

•         prodej nemovitostí – úkon č. 1 
•         bezúplatný převod pozemků do majetku města – úkony č. 2, 3, 4, 5, 7 

o       text k úkonu č. 5- bezúplatný převod pp.č. 793/10 a dílu „b“ pp.č. 793/13 o 
celkové výměře 484 m2 v k.ú. Habartice do majetku města, od Plzeňského 
kraje  

o       text k úkonu č. 7- bezúplatný převod pp.č. 2775/29 a 3792/5 o celkové výměře 
697 m2 v k.ú. Klatovy od Plzeňského kraje do majetku města 

  
2) schválilo  záměry majetkoprávních úkonů , uvedených v části B /příloha str. 5-11/  

•         výkupy nemovitostí – úkon  č. 12 
•         prodeje nemovitostí – úkony č. 1, 4, 5 
•         směny nemovitostí – úkon č. 2 – za podmínky,že do dvou  let bude uzavřena smlouva 

o smlouvě budoucí  
•         bezúplatný převod pozemků do majetku města – úkon č. 9 
•         bezúplatný převod staveb do majetku města – úkony č. 8,11- po jejich vybudování  

  
3) rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 5-
11/ 

•         prodej nemovitostí – úkony č. 3, 6, 7, 10, 13a 
   

IV.  
Zastupitelstvo města  souhlasí s bezúplatným převodem od ŘSD části silnice I/27 v úseku od 
začátku úpravy obchvatu / v místě okružní křižovatky Pod Borem/ po vyústění silnice 
III/11766 na Točník /u stanice PHM/  včetně zastavěných  pozemků po vybudování  
kompletního obchvatu Klatov severojižním, jihozápadním a severozápadním směrem, a to 
přeložky silnice I/27 a I/22.  
  

V. 
Zastupitelstvo  města vzalo na vědomí výsledky finančního  hospodaření  města a řízených 
organizací za I.pololetí 2006.  
  

VI.  
Zastupitelstvo města schvaluje  zvýšení limitu na platy zaměstnanců MěÚ o 1,053 tis.Kč , 
celkový limit na platy bude činit 42, 084 tis.Kč.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města  bere na vědomí předložený Zásobník jmenovitých akcí pro rok 2007 s 
tím, že případné připomínky  podají členové ZM  do 30.9.2006. 
  

VIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje  

1)      rozpočtové opatření č. 6/2006 ve výši 5.037 tis.Kč  
2)      poskytnutí dotace PAMK Klatovy ve výši 600 tis.Kč  
3)      rozšíření zakázky Stavební úpravy objektu čp. 191/I nám. Míru /Beseda/ s rozdělením 

realizace do 2 etap – v roce 2006 a 2007 
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4)      čerpání rezervy Fondu tepelného hospodářství  na akci „Přivaděč do Dragounských 
kasáren“ ve dvou etapách – v roce 2006 a 2007 

  
IX.  

Zastupitelstvo města  
A. projednalo  

1)      návrh změny č. 8 Územního plánu sídelního  útvaru Klatovy, zpracovaného 
Ing.arch.Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň  

2)      vyhlášku města Klatov č. 2/2006 o závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru města Klatov – aktualizace  

  
B. zjišťuje, že  

1)      návrh změny č. 8 Územního plánu města byl zpracován v souladu se známými 
požadavky a možnostmi  rozvoje města a jejího správního  území a není v rozporu se 
schváleným souborným stanoviskem ke konceptu ÚPN VÚC okresu Klatov . 

2)      návrh  změny č. 8 územního plánu města byl vyhotoven podle pokynů schváleného 
zadání a na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 20 odst. 2, 3, 4 a 
6 zák.č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ , ve 
znění pozdějších předpisů.Od zpracování  konceptu řešení bylo na návrh pořizovatele 
a podle podmínek  schváleného  zadání  upuštěno s ohledem na  ekonomiku procesu a 
vzhledem k celkovému  rozsahu řešeného území tak, jak má na mysli  ust. § 31 odst. 2 
stavebního zákona. Návrh změny č. 8 Územního plánu SÚ Klatovy byl rovněž 
veřejnoprávně projednán a splňuje podmínky vyplývající  z ust. §§ 22, 23 a 25 
stavebního zákona  

3)      vystavení návrhu  změny č. 8 územního plánu po dobu 30 dnů bylo včas oznámeno, v 
předepsané  lhůtě nebyly převzaty  žádné připomínky  ani námitky  vlastníků 
nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým  řešením dotčena. V průběhu projednání 
návrhy nebyly  uplatněny ani připomínky orgánů územního  plánování sousedních  
územních obvodů.  Z projednaného zadání vyplynul požadavek obce Bolešiny na 
informace v dalším procesu.  

  
C. schvaluje  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.b/ zák.č. 128/2000 Sb., o obcích a podle ust. § 26 odst. 2 
stavebního zákona v platném znění: 

1)      změnu č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Klatovy  
2)      vyhodnocení připomínkového řízení obsaženého v důvodové  zprávě k tomuto 

usnesení  
3)      aktualizovanou vyhlášku města Klatov č. 2/2006 o závazných částech ÚPN SÚ  

  
D. vymezuje  
podle ust. § 29  odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
/stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. 8 Územního plánu SÚ 
Klatovy  včetně veřejně prospěšných staveb.  
  
E. bere na vědomí  
stanovisko  nadřízeného orgánu  územního plánování – Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odboru regionálního rozvoje v Plzni , ze dne 27.6.2006 , vydané pod č.j. RR/2170/06. 
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F. ukládá  
vedoucímu odboru výstavby a územního rozvoje MěÚ Klatovy  

1)      zabezpečit  předání schválené změny územního plánu města odboru regionálního 
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje  včetně registračního listu pro evidenci  
územně plánovací dokumentace  

2)      zajistit  předání schématu  hlavního výkresu a obecně závazné vyhlášky dotčeným 
orgánům státní správy   

3)      provést  záznam o schválené změně do hlavního výkresu Územního plánu SÚ 
Klatovy  

4)      zajistit  uložení schválené  územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o 
jejím pořízení na odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu v Klatovech 

Zodpovídá: p.V.Prousek  
  

X. 
Zastupitelstvo města  schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 3/2006, kterou se  
mění vyhláška města Klatov č. 3/2005, o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných 
prostranstvích k zabezpečení místních  záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 
1/2006, v předloženém znění.  
  

XI.  
Zastupitelstvo města projednalo  prodej garáže v domě čp. 627-628/II v Klatovech p. 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů..., bytem tamtéž, za cenu 
107.525,-Kč, ukládá radě města vyžádat si stanovisko Společenství vlastníků domů čp. 627-
628/II  a vrátit do příštího jednání ZM. 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
  

XII.  
Zastupitelstvo města neschvaluje prodloužení lhůty splatnosti dohody o splátkách uzavřené 
mezi městem Klatovy a pí ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů..., 
bytem Klatovy 643/II  do července 2008.  
  

XIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se předkupního práva v případě směny bytů manželů 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... v domě čp. 523/III.  
  

XIV.  
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s/  zák.č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů projednalo názvy nových ulic v Klatovech na 
Horažďovickém předměstí a uložilo radě města předložit na příští jednání ZM  nový návrh 
názvu ulic .  
Zodpovídá: p.K.Mráz  
  

XV. 
Zprávy vedení města  
1) Zastupitelstvo města bylo informováno o dopisu ředitele Státního fondu rozvoje bydlení  k 
žádosti  města Klatov o dotaci  na  výstavbu  23 b.j. v Plánické ulici v Klatovech . 
2) ZM vzalo na vědomí informaci o zpracování Strategie rozvoje města Klatov včetně 
termínu  podávání připomínek  k tomuto materiálu do 30.září 2006. 
3) ZM vyslechlo informaci o připravovaném využití areálu bývalé Škodovky a uložilo 
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a)      vedení  města trvat na propojení  ulic Domažlická – Za Kasárny   
Zodpovídá: p.K.Mráz  
b)      odboru životního prostředí posoudit vhodnost umístění čerpací stanice PHM  
Zodpovídá:p.Ing.L.Nebeský  
c)      radě města podat informaci na dalším jednání ZM.  
Zodpovídá: p.K.Mráz  

4) ZM bere na vědomí informaci o uzavření hřiště pro skateboard v ul. Za Čedíkem z důvodu 
nesplnění hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006  a ukládá vedení města  

a)      zajistit odstranění prvků skateboardu z plochy Za Čedíkem  a jejich uskladnění  
b)      jednat s Plzeňským  krajem,  TJ Klatovy – tenisovým oddílem a jinými 

zájemci o možném  využití plochy hřiště. 
Zodpovídá:p.K.Mráz  
5) ZM obdrželo Výroční zprávu Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.  
  

XVI.  
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy  ZM v 
diskuzi.  
Termín: ihned                                                                                    
Zodpovídá: p.K.Mráz  
  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení 
 z 31. zasedání Zastupitelstva města Klatov, 

konaného dne 17. října 2006 v malém sále KD Družba 
  
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení  z jednání ZM, konaného dne 
12.9.2006.  
  

II.  
Zastupitelstvo města  ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  v platném znění  
1/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A /příloha str. 4-6/ :  

• výkupy nemovitostí – úkon č.8 
• prodej nemovitostí   - úkony č. 1, 3, 4 
• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 6, 7, 12, 13, 14 

k úkonu č. 6 : bezúplatný převod pozemku č. 4001/4 o vým. 37 m2 v k.ú. Klatovy od ČR-
ÚZSVM do majetku města. Jedná se o část chodníku a přilehlého svahu v Domažlické ulici .  
k úkonu č.14: bezúplatný převod pp.č. 793/10 a pp.č. 793/13 o celkové výměře 484 m2 v k.ú. 
Habartice do majetku města, od Plzeňského kraje  

• směna nemovitostí – úkony č. 2,11 
• prodej obecních domů dle Zásad – úkon č. 9 
• ZM souhlasí s výkupem nemovitostí bývalého areálu TAROKO v Klatovech za kupní 

cenu  ve výši  12,250.000,-+66 tis.Kč bez DPH /movitý majetek/  
  

2/ vzalo na vědomí  informaci o prodeji garáží v obecních domech obálkovou metodou – úkon 
č. 10, část A /příloha str. 6/ 
              
3/ schválilo záměry majetkoprávních  úkonů, uvedených v části B /příloha str. 7-10/  

• výkupy nemovitostí – úkony č. 2, 3 
• prodeje nemovitostí – úkony č. 5, 7, 9 
• úkon č. 8- záměr poskytnutí  části pp.č. 32/11 v k.ú. Sobětice /mimo koridor budoucí 

komunikace Luby – Sobětice/ a celých pozemků PK  č. pp.č. 2704/3, 2704/4, PK č. 
2704/3, 2704/1, 2702, 2711, vše v k.ú. Klatovy /lokalita Čertovka/ pro směny 
pozemků, realizovaných ŘSD v rámci vypořádání stavby přeložky komunikace I/27 – 
obchvatu Klatov . Město Klatovy prohlašuje, že nemá v majetku žádné  další  
pozemky,které by mohlo poskytnout jako náhradu za pozemky dotčené  stavbou 
přeložky  silnice I/27 

  
4/ rozhodlo o zamítnutí  záměrů majetkoprávních  úkonů,  uvedených v části B /příloha str. 7-
10/  

• výkup nemovitostí – úkony č. 4, 6 
• směna nemovitostí – úkon č. 1 

  
III.  

Zastupitelstvo města schvaluje  
1)      zvýšení základního  kapitálu společnosti  Klatovská teplárna a.s.  vkladem 

nepeněžitého vkladu technologických zařízení kotelen v hodnotě ocenění dle 
znaleckého posudku ve výši 10,591.000,-Kč  

2)      změnu Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatovy s tím, že vyčleňuje 
z neprodejných domů  ty, v nichž  jsou umístěny kotelny. 
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IV.  
Zastupitelstvo města  schvaluje  rozpočtové opatření  č. 8/2006, kterým se snižuje rozpočet o -
94,660 tis.Kč .  
  

V. 
Zastupitelstvo města doporučuje  

a)      novému zastupitelstvu  při rozhodování   o rozpočtu  města na rok 2007 vycházet 
z tohoto návrhu rozpočtu a po  upřesnění jeho příjmové části jej doplnit  o 
rozpracované, doporučené a prioritní akce ze „Zásobníku akcí“ 

b)      novému zastupitelstvu schválit plán hospodářské činnosti města na rok 2007 včetně 
navržených jmenovitých akcí z bytového a nebytového fondu  

  
VI.  

Zastupitelstvo  města schválilo  cenu vodného pro rok 2007 ve výši 22,38 Kč/m3 bez DPH a 
cenu stočného ve výši 19,23 Kč/m3 bez DPH.  
  

VII.  
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením  § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006  o spádových obvodech pro  umístění žáků do 
1.tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2007/2008.  
  

VIII.  
Zastupitelstvo města schvaluje znění  Návrhu darovací smlouvy podle § 3  zák.č. 174/2003 
Sb., týkající se převodu nepotřebného vojenského majetku – nemovitosti  Za Beránkem čp. 
762/II a 763/II  v Klatovech  + pozemky stp.č. 4043 a 4044.  
  

IX.  
Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.s/  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích , ve znění pozdějších  předpisů, rozhodlo o názvech nových ulic v Klatovech na 
Horažďovickém předměstí : U Parku, Květná, Rolní, Ječná.  
  

X. 
Zastupitelstvo města  schvaluje prodej garáže v domě  čp. 627-628/II v Klatovech p. 
...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů..., bytem tamtéž, za cenu 
107.525,-Kč.  
  

XI.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o smlouvě se správcem stavby na akci 
Klatovy – čisté město – komunikace a přípojky.  
  
Karel Mráz 
starosta 
  
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
  
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov  
ze dne 6.11.2006 

 
I. 

Zastupitelstvo města  schvaluje Jednací a Volební řád  ZM na volební období 2006-2010. 
 

II. 
Zastupitelstvo města  ve smyslu § 84 odst.2  písm.n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění  volí  

• do funkce starosty města: Mgr. Rudolfa Salvetra                                
• do funkce místostarosty: Mgr.Věru Tomaierovou 
• do funkce místostarosty:    Ing. Jana Vránu  

 
III. 

Zastupitelstvo města  dle § 84 odst. 2 písm.n)  zákona  č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném   
znění stanoví 9 člennou radu města. Zastupitelstvo města ve smyslu  § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  volí kromě starosty a dvou místostarostů  
dalších 6 členů RM 
 
1)      Aleše Buriánka  
2)      Ing. Jiřího  Dia 
3)      MUDr. Michala Janeka 
4)      Davida Koláře  
5)      Ing. Jaroslava Nejdla 
6)      Ing. Stanislava Míku  
 

IV. 
Zastupitelstvo  města ukládá starostovi města  svolat zasedání rady města do 7 dnů od data 
dnešního zasedání.  
Termín:dle textu                                                          
Zodpovídá:starosta města  
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr                                                                  
starosta města                                                                            
 
Mgr.Věra  Tomaierová  
místostarostka  
 
Ing. Jan Vrána 
místostarosta 
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 19.12.2006 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 31. zasedání ZM,  které se 
konalo dne 17. října 2006.  
 

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

III. 
Zastupitelstvo města Klatov  rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m/ zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů  o zřízení Kontrolního a Finančního výboru. 
Zastupitelstvo města podle stejného ustanovení  zákona zvolilo za předsedu 
 
Kontrolního výboru: Ing. Václava  Bauera 
Finančního výboru: Ing. Jaromíra Kalivodu  
 
Dále  zvolilo členy Kontrolního výboru:  Ing. Vladimíra Sankota, Mgr. Dušana Kučeru, 
Daniela Vodičku, Mgr. Jaromíra Veselého, JUDr. Radomíra Šimáčka, MUDr. Františka 
Musila a členy Finančního výboru: Ing. Antonína Rubáše, Petra Fialu, Ing. Jiřího Kubáta, Ing. 
Jiřího Hanuše, Ing. Vojtěcha Stahla, Ing. Ivanu Eöllösovou.  
 

IV. 
Zastupitelstvo města Klatov  
1/ vzalo na vědomí  informaci o stavu přípravy  výstavby Obchodního centra Domažlická 
ulice  
 
2/ nevydává souhlas  města Klatov k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na 
výstavbu OC Domažlická ulice, jejíž součástí je dopravní řešení napojení obchodního centra 
včetně propojovací komunikace Domažlická – Za Kasárny.  
 

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

• výkupy nemovitostí – úkony č. 1, 2, 6 
• prodej nemovitostí   - úkon č. 3, 4 
• prodej obecních domů dle Zásad – úkon č. 5 

 
2/ vzalo na vědomí informaci o prodeji  bytů v obecních domech obálkovou metodou –  

• úkon č. 7, část A / str. 4/  
 
3/ schválilo záměry majetkoprávních úkonů uvedených v části B /příloha str. 5 - 10/  

• výkupy  nemovitostí  - úkony č. 3, 4, 7 
• prodeje nemovitostí – úkon  č. 1 
• bezúplatný převod pozemku do  majetku města – úkon č. 3 
• bezúplatný převod staveb  do  majetku města – úkon č. 6 
• bezúplatný převod staveb  z majetku města   - úkon č. 8 
• navýšení kupní ceny za koupi pozemku – úkon č. 10 
• prodej bytů v obecních domech dle Zásad – úkon č. 5 
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4/ rozhodlo o zamítnutí  záměrů majetkoprávních úkonů uvedených v části B  /příloha str. 5-
10/  

• prodej nemovitostí – úkon č. 2  
• směny  nemovitostí – úkon č. 9  

  
VI. 

Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření č. 10/2006 ve výši 10,895.000,-Kč. 
Současně ZM rozhodlo  o navýšení kupní ceny za nemovitosti v prostoru střelnice Pod Borem 
a  koupi objektu CE 03-19-13 Klatovy – střelnice Pod Borem za nově stanovenou celkovou 
kupní cenu ve výši 17.544.800,-Kč.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města  
1/ schvaluje    
a/ zřízení Fondu nakládání s odpady a Fondu 750 let města Klatov   
b/ úpravy v Bytovém, Nebytovém fondu a ve Fondu rozvoje bydlení 
 
2/ ruší  
Fond rekultivace  skládky Nedaničky  a ukládá finančnímu odboru jeho zúčtování  jako 
součást Fondu nakládání s odpady s určením pro skládku Nedaničky.  
 
Zodpovídá: pí V. Kolorosová                                     
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schvaluje 
1/ rozpočet na rok 2007 v těchto závazných  ukazatelích:  

• rozpočet příjmů jednotlivých kapitol v tis.Kč  – celkem 323.064 
• výdaje neinvestiční celkem: 227.667 
• provozní výdaje podle kapitol 1-12: 106.569 
• rozpočet neinv. výdajů peněžních fondů-kapitola 13: 15.855 
• příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím a  finanční vztahy k s.r.o. – kap. 14: 

100.371 
• rozpočtová rezerva: 4.372 
• výdaje kapitálové celkem: 77.268 
• kapitálové výdaje podle kapitol 1-12: 52.822 
• rozpočet investičních výdajů peněžních fondů – kap. 13: 22.166 
• příspěvky příspěvkovým organizacím a s.r.o. do inv. fondu –kap. 14: 1.780 
• splátky  úvěrů a půjček: 18.629  
• plán hospodářské činnosti města  dle přílohy  
• limit na platy zaměstnanců MěÚ: 44.556 

 
2/ zařazení akce PD stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél Drnového  potoka“ do rozpočtu 
2007: 500       
 
3/ poskytnutí dotací z Fondu dotací dle doporučení RM : 

• HC Klatovy na činnost: 1.900 
• SHC Klatovy pro družstvo mužů: 350 
• TJ kopaná – mládež: 500 
• TJ kopaná – muži: 350 
• Stálé divadelní scéně na provoz a na nájemné: 600 

Celkem: 3.700 
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IX. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s dokumentem Rozpočtový výhled města pro rok 2007, 
uložilo vedení města  zajistit jeho aktualizaci a předložit jej ZM opětovně po finančním 
vypořádání  hospodaření za rok 2006 k projednání s návrhem na zařazení prioritních akcí do 
rozpočtu 2007. 
 

X. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. o/ zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměnu neuvolněných členů 
zastupitelstva v následující výši:  

• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 740,-Kč  
• člen ZM zastávající funkci člena výboru 1.730,-Kč  
• předseda výboru nebo  komise 2.020,-Kč  
• člen rady města 2.200,-Kč  

Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo, aby u neuvolněných  členů ZM, členů a ostatních 
předsedů komisí rady, byla měsíční  částka navýšena o 200,-Kč s tím, že pokud je předseda 
komise  zároveň členem RM bude měsíční odměna povýšena o 400,-Kč. Tato odměna bude 
vyplácena v závislosti na činnosti komise. 
 
Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu p. Mgr. Vlastimilu Zwiefelhoferovi ve výši 
1.140,- Kč.  
 

XI. 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Plánice o výkonu přenesené 
působnosti svěřené orgánům obce s pověřeným obecním úřadem v rozsahu stanoveném  
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v předloženém znění.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města  
 
1/ vzalo na vědomí informace o stavu přípravy akce „Plynofikace obcí Sobětice, Štěpánovice“ 
2/ rozhodlo o poskytnutí  částky 5.000,-Kč jako vratné zálohy od zájemců o vybudování 
plynové přípojky městu. Záloha bude 

a) splatná na účet města do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na 
plynofikaci obcí 

b) vrácena po předložení smlouvy vlastníka s ZČP o zřízení odběrného místa, 
nejpozději do 3 let od kolaudace stavby plynovodu včetně  přípojek v dané 
obci.  

 
XIII. 

Zastupitelstvo  města podle ust. § 84  odst. 2 písm. h/  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění  navrhuje valné hromadě  společnosti Šumavské  vodovody a kanalizace, a.s. 
Klatovy odvolat p.Karla Mráze z funkce člena představenstva a pí Ing. Jiřinu Adámkovou z 
funkce předsedy dozorčí rady  a jmenovat do představenstva společnosti p. Mgr. Rudolfa 
Salvetra a do dozorčí rady společnosti pí Ing. Janu Čížkovou.  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že delegátem v Účelovém sdružení obcí  pro skupinový 
vodovod Nýrsko – Klatovy bude starosta města s účinností od 1.1.2007.  
 

XIV. 
Zastupitelstvo města  schvaluje témata grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2007.  
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XV. 
Zastupitelstvo města schvaluje  zřizovací listinu Městského ústavu sociálních služeb ve znění, 
dle  návrhu. Zřizovací listina  je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
 

XVI. 
Zastupitelstvo města zamítlo  prominutí poplatků z prodlení vyplývající  z neuhrazeného 
nájemného za byt č. 22 v čp. 760/II za období únor 2004  - září 2005 p. ...odstraněno v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů...  ve výši 32.314,-Kč.  
 

XVII. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi. 
 
  
Mgr. Rudolf Salvetr 
starosta 
 
Mgr.Věra Tomaierová  
místostarostka 
 
Ing.Jan Vrána  
místostarosta 
 
 
 


