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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 9.2.2010 
 
 

I. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZM, konaného dne 15. 
prosince 2009 v KD v Klatovech, a rozhodlo o tom, že připomínky pí Ing. Mazancové budou 
projednány na dalším jednání ZM. 
   

II. 
 Zastupitelstvo města Klatov 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 dle přiloženého 
seznamu.  
 

III. 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
I/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
   a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 5 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 5, 6 (ve znění revokace)  

• směna nemovitostí – úkon č. 2 

• výkup stavby – úkon č. 3a/ 

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města – úkony č. 3b/, 4 – 
kromě stavby cesty pro pěší a techniku na údržbu od komunikace směrem k tenisovým 
kurtům na pozemku č. 3201 dle PK 

  
   b/ vzalo na vědomí  

• informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkon č. 7 (str. 5 zprávy)  
 
  
II/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
 
     a/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 6 – 11 zprávy) 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 2b/ 

• prodej nemovitostí – úkon č. 3 

• prodej bytů v obecních domech dle Zásad – úkony č. 6,  
 
  
    b/ rozhodlo o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B (strana č. 7 – 11)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 4, 5, 8 

• výkup nemovitosti – úkon č. 2a/  
 
   c/ rozhodlo o stažení úkonu č. 7 z programu jednání  
 

IV. 
 Zastupitelstvo města  
1/ rozhodlo, že nejvhodnějším architektonickým návrhem parkovacího domu v Klatovech je návrh č. 
39 
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2/ uložilo vedení města připravit návrh na prodej pozemku pro stavbu parkovacího domu dle 
vítězného návrhu formou Obchodní veřejné soutěže včetně podmínek a předložit jej ZM k 
odsouhlasení.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
  

V. 
Zastupitelstvo města souhlasí s předložením žádosti na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích do 
Výzvy č. 06 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, 
osa zavádění ICT v územní veřejné správě, a schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 
VI. 

 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010. 
   

VII. 
 Zastupitelstvo města schválilo  s platností od 1. 3. 2010 cenu vody v některých integrovaných obcích 
pro rok 2010 takto:  
Drslavice – 20,45 Kč/m3 bez DPH, 22,50 Kč/m3 včetně DPH 
Kydliny   - 20,14 Kč/m3 bez DPH, 22,15 Kč/m3 včetně DPH  
Tupadly   - 19,27 Kč/m3 bez DPH, 21,19 Kč/m3 včetně DPH 
Újezdec   - 18,60 Kč/m3 bez DPH, 20,46 Kč/m3 včetně DPH.  
 

VIII. 
 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění vyhláška č. 
1/2004, o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 1/2005, v předloženém znění včetně dodatku 
článku 38 odst. 1 písm.d/ -  ubytovací kapacita ostatních zařízení v rozsahu nad 200 kalendářních dnů.  
  

IX. 
  
Zprávy vedení města 
Zastupitelstvo města uložilo Kontrolnímu výboru prověřit výsledky auditu Šumavských vodovodů a 
kanalizací a. s.   
Termín: ihned                                                   
Zodpovídá: předseda KV p. Ing. J. Žerebák 
   

X. 
 Zastupitelstvo města uložilo vedení města a příslušným vedoucím odborů zabývat se připomínkami 
členů ZM vznesenými v diskuzi.  
Termín: ihned                                                  
 Zodpovídá: p. Mgr. R.Salvetr, vedoucí odborů MěÚ  
  
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města                                                                    
  
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
  
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 23.3.2010 
 
 

I. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání ZM, konaného dne 9. 
února 2010 v KD v Klatovech.  
 

II. 
 Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 5 zprávy)  

• prodej nemovitostí - úkony č. 2 a 5, 6, 8 (ve znění revokace) – doplnit do kupní smlouvy 
podmínky pro vybudování nové cesty  

• bezúplatný převod pozemků a staveb do majetku města úkony č. 1, 7 
  
     b/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 3, 4 (str. 4 zprávy)  
 
 2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 6 – 11 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 5 – upřesnit věcné břemeno, 6, 8 

• prodej bytů v obecních domech dle Zásad – úkony č. 1, 2 – doplnit cenu za m2 zahrady   

• výkup pozemků – úkon č. 3 

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města – úkony č. 4, 7 

• snížení vyvolávací ceny pro prodej nemovitostí formou výběrového řízení s tím, že uchazeč 
složí jistinu ve výši 5% vyvolávací ceny  – úkon č. 9  

 
     b/ vzalo na vědomí  

• stav soudního sporu, týkajícího se nemovitosti čp. 45/I, Vančurova ulice včetně povinnosti 
města uhradit soudem stanovené částky – úkon č. 10 

  
  

III. 
 Zastupitelstvo města projednala závěrečný účet města za rok 2009 a  

1) souhlasí s hospodařením města a řízených příspěvkových organizací v r. 2009 bez výhrad  
2) bere na vědomí souhlasné stanovisko Finančního výboru k hospodaření města a řízených 

příspěvkových organizací za rok 2009 
3) ukládá místostarostovi města zajistit měsíční informaci o výnosu sdílených daní.  

Termín: dle textu 
Zodpovídá: p. Ing. J. Vrána  
 

4) bere na vědomí výsledky hospodaření společností Správa nemovitostí Klatovy s. r. o., Lesy 
města Klatov s. r. o., Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o., Zimního stadionu Klatovy, o. p. s. 
a výroční zprávu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.  
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IV. 
 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.  
  

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o zákazu požívání alkoholu a 
jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství v předloženém znění s rozšířením 
vyznačeného území o lokalitu mezi Klatovkou a Nemocnicí.  
  

VI. 
Zastupitelstvo města  

1) projednalo návrh zadání změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy, zpracovaného na základě požadavků 
ZM, konaného 15. 12. 2009, která reaguje na konkrétní zájmy města Klatov a občanů na 
využití pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby obsahující 10 změn.  

2) bere na vědomí, že odbor výstavby a územního plánování tento návrh zadání ÚPN-SÚ Klatovy 
vystavil k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podle § 47 odst. 2 zákona  č. 183/2006 Sb., v 
této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.  

3) konstatuje, že v průběhu vystavení a projednání byla ze strany občanů fyzických a 
právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb 
uplatněna jedna připomínka k uvedenému návrhu zadání – JUDr. Miroslav Muchna, Máchova 
475, Klatovy 3 – připomínka se týká lokalit 15.1 a 15.2 k. ú. Klatovy.  Ze strany dotčených 
orgánů byly uplatněny 2 požadavky k návrhu zadání změny č. 15 –  nesouhlas MD ČR s 
lokalitou 15.4 k. ú. Klatovy a KÚPK ŽP odboru ZPF s lokalitou 15.9 k. ú. Kal u Klatov a dále 
připomínky KHSPK ú. p. Klatovy k lokalitám 15.4, 15.7, 15.8 a 15.9 = stanoviska vzata na 
vědomí (podmínky budou uvedeny v limitech využití navrhovaných lokalit) = zadání bez 
úprav.  

4) schvaluje návrh zadání změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy.  
5) ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování  návrhu změny. Vzhledem k 

rozsahu změny nebude zpracován koncept ani variantní řešení, bude zpracován přímo návrh 
řešení.    

 Termín: ihned 
 Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 
  

VII. 
 Zastupitelstvo města ukládá radě města dále pracovat na vyhlášce usměrňující umístění výherních 
hracích přístrojů v centru města.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
  

VIII. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami z diskuze.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
  

IX. 
Zastupitelstvo města důrazně odsuzuje brutální útok na p. Miroslava Pácla a očekává od orgánů 
činných v trestním řízení jeho důsledné vyšetření.  
 Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města                                                                    
  
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 18.5.2010 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání ZM, konaného dne 23. 
března 2010 v KD v Klatovech.  
 

II. 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 3 – 4 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 5, 6, 8, 9 

• bezúplatný převod pozemků a staveb do majetku města – úkony č. 4, 7 
         k úkonu č. 4: bezúplatný převod částí pp. č. 370/7, 370/23, 370/27, 374/2 a 374/34 o  
                              celkové výměře 506 m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel do majetku města od  
                              Plzeňského kraje. V současné době bude uzavřena smlouva o výpůjčce,  
                              po geometrickém zaměření stavby chodníků bude uzavřena smlouva na  
                              bezúplatný převod nově vzniklých parcel. Pozemky jsou určeny pro  
                              výstavbu chodníků v obci.  

• výkup nemovitosti – úkon č. 3 
  
    b/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 1, 2, 12 (str. 3 – 4 zprávy)  
 
    c/ vzalo na vědomí  
 

• informaci o prodeji bytů dle Zásad – úkon č. 10 – zájemce o koupi bytu odstoupil, úkon č. 11 
(str. 4 zprávy)  

 
 2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 5 – 10 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 6, 7, 8 (ve znění revokace)  

•  výkup nemovitostí – úkony č. 1, 2, 4, 5 

• směnu nemovitosti – úkon č. 3 
   
    b/ rozhodlo o převedení cesty včetně části pozemku č. 2186/9 o výměře cca 550 m2 z k. ú. Klatovy 
do k. ú. Štěpánovice a zahrnutí této cesty do území řešeného v rámci KPÚ Štěpánovice – úkon č. 9 
  
   

III. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přípravě a tvorbě Cenové mapy města a rozhodlo 
cenovou mapu nezpracovávat.  
  

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo text Obchodní veřejné soutěže včetně návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací na budoucí bezúplatný převod pozemku pro stavbu Parkovacího domu u KD v 
Klatovech v předloženém znění a uložilo vedení města Obchodní veřejnou soutěž vyhlásit a zveřejnit.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
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V. 
 Zastupitelstvo města schválilo 

1) Rozpočtové opatření č. 3/2010.   
2) Definitivní odpis pohledávek z důvodu nedobytnosti ve výši 121 593,- Kč, odpis pohledávek 

do podrozvahové evidence ve výši 457 746,20 Kč.    
3) Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného z parkoviště osobních aut v 

lokalitě Podbranská ulice a kasárna Pod Černou věží.    
4) Poskytnutí dotace na pravidelnou činnost TJ SOKOL ve výši 197 816,- Kč a TJ Klatovy ve výši 

311 576,- Kč.  
  

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov v předloženém znění.  
  

VII. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města připravit návrh novely obecně závazné vyhlášky města 
Klatov č. 8/2005, kterou by bylo do vyhlášky doplněno omezení výkonu hlučných činností a projevů s 
tím, že před projednáním v RM a ZM bude zajištěno stanovisko osadních výborů.  
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
  

VIII. 
 Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu – uplatnit při prodeji 
bytových jednotek v domě čp. 85, Klatovy – Luby, koeficient k4 podle článku G, tj. slevu 25% z 
prodejní ceny v případě, že byty odkoupí všichni nájemci mimo nájemce bytu   č. 2.  
  

IX. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 673/10, U Pošty 
673/III, Klatovy, ke dni 15. 8. 2010.  
 

X. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o uvolnění 200 000,- Kč na pomoc řešení povodňových situací na 
Moravě a pověřilo radu města použitím prostředků dle aktuální potřeby.  
  

XI. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v diskuzi.  
Termín: ihned 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                              
starosta města                                                             
 
Ing. Jan V r á n a 
místostarosta 
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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 29.6.2010 
 
 

I. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání ZM, konaného dne 18. 
května 2010 v KD v Klatovech.  
  

II. 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 7 zprávy)  

• prodej nemovitostí - úkony č. 6, 7, 8 (nepřijetí námitky, doplnění podmínek), 9 

• směna nemovitostí - úkon č. 3 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 14 
          K úkonu č. 14 – bezúplatný převod nemovitostí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve  

 věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do majetku města – stp. č. 2648,  
         stp. č. 2671, stp. č. 2672, stp. č. 2673 a pp. č. 1381/1 o celkové výměře 4 630 m2 v k. ú.  
         Klatovy s podmínkou jejich užívání pro účely vzdělávací, sportovní a tělovýchovné  
         spojené s činností mateřské školy a s podmínkou, že předmětné nemovitosti nebudou po  
         dobu dvaceti let od účinků vkladů vlastnického práva do katastru nemovitostí  
         převedeny třetí osobě. Pro případ porušení těchto závazků bude za každé takové  
         porušení převedena do státního rozpočtu částka odpovídající ceně v místě a čase obvyklé  
         převáděných nemovitostí ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.  

• výkup nemovitostí – úkon č. 1, 2, 4, 5, 15, 16 
K úkonu č. 5 – výkup stavební parcely č. 90 a části pp. č. 449/1 v k. ú. Tupadly u Klatov o 
celkové výměře cca 300 m2  od ČR – Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, do majetku 
města za celkovou smluvní cenu cca 53 954 Kč. Jedná se o pozemek zastavěný vodojemem v 
Tupadlech a pozemek související.  

 
     b/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 10 (str. 6 zprávy)  
 
    c/ vzalo na vědomí  

• informaci o prodeji bytů dle Zásad, obálkovou metodou – úkony č. 11, 12, 13 (str. 6 zprávy)  
 
  
  
2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
 
    a/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 7 – 13 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 2, 3, 6 

• výkup nemovitostí – úkon č. 1, 4 

• bezúplatný převod stavby do majetku města – úkon č. 5 
   
     b/ rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 7 – 13 zprávy)  

• bezúplatný převod pozemků a staveb do majetku města – úkon č. 7 

• uzavření mimosoudní dohody o vypořádání duplicitního spoluvlastnictví pozemků – úkon č. 8 
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    c/ rozhodlo o nevyužití předkupního práva k nemovitostem – úkon č. 9 
   

III. 
 Zastupitelstvo města  

1) vzalo na vědomí informaci o stavu žádostí o podporu z ROP NUTS II Jihozápad, podaných v 
rámci 5. a 6. výzvy.  

2) schválilo realizaci akce „Rekonstrukce rozhledny Hůrka a kaple sv. Anny včetně úprav 
rekreačního lesa v Klatovech“ a zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na krytí 
nákladů projektu v celkové výši 11 415 110 Kč včetně DPH v letech 2010 – 2012. Projekt je 
určen ke spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad – oblast podpory 3.1. rozvoj cestovního 
ruchu. Realizace je podmíněna poskytnutím dotace z ROP NUTS II Jihozápad.  

 
IV. 

 Zastupitelstvo města schválilo  
1) rozpočtové opatření č. 4/2010 
2) vzdání se pohledávky přihlášené do konkursu vyhlášeného na majetek úpadce Stavební 

podnik Klatovy a. s. v likvidaci, ve výši 13 730 323,84 Kč 
3) poskytnutí dotace z Fondu dotací Klatovskému folklornímu sdružení Šumava Klatovy na 

uspořádání XVII. Folklorního festivalu ve výši 80.000,- Kč 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  aktualizovaný rozpočtový výhled města Klatov na rok 2011 – 
2015 s tím, že výtisk zastupitelé města obdrží s návrhem rozpočtu na rok 2011 na zářijové ZM.  
  

V. 
Zastupitelstvo města schvaluje akci „Klatovy, rekonstrukce části Hálkovy ulice a části propojovací 
komunikace K1“ v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2012 do výše 15 930 000 Kč včetně DPH a 
příspěvek pana Vlacha v částce odpovídající 42% ceny (v tomto případě ve výši 6 720 000 Kč včetně 
DPH). Zastupitelstvo města schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Klatovy a p . Františkem 
Vlachem.  
 

VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Plánovací smlouvy uzavřené mezi městem Klatovy a 
Klatovskou stavební kanceláří s. r. o. ze dne 13. 2. 2009.  
 

VII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí materiál týkající se projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a 
rozhodlo nepřipojit se k uvedenému projektu.  
 

VIII. 
 Zastupitelstvo města bylo seznámeno s připravovanou novelou zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci 
obyvatel a rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů o uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Běhařov, Chudenín, Javor, 
Lomec, Mlýnské Struhadlo, Ostřetice v působnosti města Klatov jako obce s rozšířenou působností 
dle předloženého návrhu.  
  

IX. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb.., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů stanoví počet členů ZM pro volební období 2010 – 2014 na 27 členů.  
 

X. 
 Zastupitelstvo města schvaluje změnu a doplnění zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb 
Klatovy, příspěvkové organizace, Balbínova 59/I, Klatovy takto:  
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3.2. poskytování služeb sociální prevence, které zahrnují  

• pobytové služby v Azylovém domě, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy  

• ambulantní služby v Noclehárně, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy, která bude 
provozována v zimním období (tj. od října do března následujícího roku)  

3.6. poskytování veřejně prospěšné služby – provozování Sociální ubytovny Koldinova 277/II, 339 01 
Klatovy. 
Současné body 3.6. – 3.9. změnit na body 3.7. – 3.10.  
Účinnost změn  od 1. 7. 2010.  
  

XI. 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 
2/2010, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 
prostranství, v předloženém znění.  
 

XII. 
 Zastupitelstvo města neschválilo zpracování obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a 
omezení hlučných činností. 
   

XIII. 
 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci s jednotlivými obcemi zapojenými do 
Komunitního plánování sociálních služeb týkající se finančního podílu obcí na vytištění 
aktualizovaného „Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku“.  
 

XIV. 
 Zastupitelstvo města schvaluje deklaraci města Klatov na podporu města Plzně na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 dle předloženého návrhu.  
  

XV. 
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh smlouvy o společném školském obvodu mezi 
městem Klatovy a obcí Chlistov.  
  

XVI. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření odboru školství, kultury a CR MěÚ v Klatovech ve věci 
světelných reklam a firemních označení v městské památkové zóně v Klatovech a doporučila radě 
města zabývat se dopracováním standardu městského  mobiliáře, reklamních zařízení  a nasvícení 
města.  
  

XVII. 
Zastupitelstvo města zamítlo vzdání se předkupního práva na bytovou jednotku č. 422/1 v domě v 
Čechově ulici 422/III ve prospěch paní Bc. Markéty Šantorové. 
  

XVIII. 
 Zprávy vedení města  
1. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost občanů Klatov o  prohlášení sv. Oenestina patronem 
města a uložilo radě města připravit procedurální postup a předložit jej v září ZM.  
Termín: dle textu 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
2. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města interpelací Rady Plzeňského kraje  ohledně 
zamýšlených úspor  týkajících se  heliportu a výtahu v parkovacím domě v nově budované nemocnici 
v Klatovech dle diskuze. 
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XIX. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v diskuzi.  
Termín: ihned                                                               
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města                                                                         
  
Mgr. Věra T o m a i e r o v á  
místostarostka 
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Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 7.9.2010 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 29. zasedání ZM, konaného dne 29. 
června 2010 v KD v Klatovech.  
  

II. 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony města a  
 
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
 
a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 5 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 6 

• bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 9 
k úkonu č. 9 – bezúplatný převod pp. č. 954/108 o výměře 45 m2 v k . ú. Klatovy od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města 

• výkup nemovitostí – úkon č. 4 
  
b/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkony č. 7, 8 (str. 5 zprávy)  
 
c/ rozhodlo o přijetí námitky k záměru výkupu č. 132/40 o výměře 44 m2 , č. 132/42 o výměře 146 
m2  v lipové aleji a stavební parcely č. 114 o výměře 40 m2 včetně stavby autobusové zastávky, vše v 
k. ú. Otín u Točníku od společnosti XAVERgen , a.s. Žižkova 262/12 251 01 Praha, za celkovou smluvní 
cenu 53 000 Kč – úkon č. 1, str. 5  zprávy.  
  
d/ rozhodlo o prodloužení platnosti Smluv o budoucích smlouvách kupních na výkup pozemků PK č. 
2166 v k. a . Klatovy o výměře 9 423 m2 od manželů ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů... a PK č. 2167 v k. ú. Klatovy o výměře 9 388 m2 od ...odstraněno v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů... do 31. 12. 2011 – úkon č. 10, str. 5 zprávy.  
 
  
2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
 
a/ rozhodlo o  záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 6 – 12 zprávy)  

• prodej nemovitosti – úkon č. 8,  

• výkup nemovitosti – úkon č. 2,  

• bezúplatný převod nemovitostí a staveb do majetku města – úkony č. 3, 6, 10 
  
 b/ rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 6 – 12 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 1, 4, 5, 7, 9 
   
c/ schválilo upravený Plán společných zařízení v rámci KPÚ Klatovy – Luby jihozápad – úkon č. 11 
  

III. 
 Zastupitelstvo města vyslechlo informaci vedení Klatovské nemocnice a.s. o probíhající výstavbě 
nové nemocnice.  
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IV. 
Zastupitelstvo města  

1) schvaluje nové podmínky Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku v 
průmyslové zóně Pod Borem v předloženém znění.  

2) vzalo na vědomí informaci o aktuální obsazenosti v průmyslové zóně Pod Borem včetně 
informace o předpokládaném počtu pracovních míst.  

3) schvaluje záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně takto:  

• pozemek p. č. 4178 – 13 253 m2 – do podílového spoluvlastnictví p. ...odstraněno v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů... a p. ...odstraněno v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů..., 

• pozemek p. č. 4183 – 4879 m2 – p. ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů...,  

• pozemek p. č. 4181 – 3149 m2 – p. ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů...  

Úkon bude zajištěn po zveřejnění a schválení v ZM 12. 10 2010 formou Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní ve znění schváleném ZM dne 7. 9. 2010.  
  

V. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení platnosti „Zásad pro poskytování příspěvku na 
protipovodňová a protizáplavová opatření“ do 31. 12. 2011.  
  

VI. 
Zastupitelstvo města schvaluje  dopravní řešení pro stavbu „Společenské zařízení Luby“ ve variantě: 
zčásti uvnitř areálu, s využitím plochy za garážemi pro vybudování 12 parkovacích míst.  
  

VII. 
Zastupitelstvo města vzalo výsledky hospodaření města a řízených organizací za I. pololetí 2010 na 
vědomí.  
 

VIII. 
 Zastupitelstvo města schvaluje  

1) rozpočtové opatření č. 5/2010 
2) poskytnutí dotací z Fondu dotací  

• PAMK Klatovy ve výši 850 tis. Kč  

• TJ Klatovy, oddílu kopané ve výši 350 tis. Kč s vazbou na žáky a dorost  
 

IX. 
 Zastupitelstvo města 

1) Bere předložený návrh rozpočtu na vědomí a doporučuje, aby nově zvolené orgány při 
schvalování definitivního rozpočtu města na rok 2011 z návrhu vycházely.  

2) Se seznámilo se stanoviskem Finančního výboru k návrhu rozpočtu na r. 2011 a bere ho na 
vědomí.  

3) Schvaluje ukončení peněžního Fondu ČOV a Fondu 750 let města Klatov k 31. 12. 2010 s 
vyúčtováním při finančním vypořádání města.  

  
X. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce „Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a 
propojovací komunikace K1“ mezi žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.  
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XI. 
 Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 29. 6. 2010, bod č. V. následovně:  
Zastupitelstvo města schvaluje akci „Klatovy, rekonstrukce části Hálkovy ulice a části propojovací 
komunikace K1“ v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2012 do výše 15 930 000 Kč včetně DPH a 
příspěvek firmy BV SPECTRUM, spol. s r. o. v částce odpovídající 42% ceny (v tomto případě ve výši 6 
720 000 Kč včetně DPH). Zastupitelstvo města schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Klatovy a 
firmou BV SPECTRUM, spol. s r. o.  
 

XII. 
 Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu výběrové komise a rady města o poskytnutí půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení – XXXI. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 1 030 000,- Kč.  
  

XIII. 
Zastupitelstvo města  
 
I. projednalo  
návrh změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy, zpracovaného Ing. arch. Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň.  
 
II. zjišťuje, že  

1) návrh změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy je v souladu s nadřazenou ÚPD – Zásady územního 
rozvoje Plzeňského kraje, Politika územního rozvoje ČR – navrhované řešení změny nemá vliv 
na řešení širších územních vztahů.  

2) návrh změny č. 15 územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na 
základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Od zpracování konceptu řešení bylo 
upuštěno – v zadání změny ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Návrh změny č. 15 Územního plánu SÚ Klatovy byl v souladu s § 50 (společné jednání) 
a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý 
uplatnit své připomínky.  

3) vystavení návrhu změny č. 15 územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané lhůtě byl 
převzat nesouhlas Ministerstva dopravy ČR – v grafickém listě k lokalitě 15.4 nebyla 
vyznačena trasa a ochranné pásmo přeložky silnice I/27 (nebylo možno určit, zda řešená 
plocha do ochranného pásma zasahuje) = trasa přeložky byla v grafickém listu doplněna = 
dohoda; MDČR souhlasí se změnou funkčního využití v lokalitě 15.4 za podmínek (viz příloha). 
Žádné další připomínky ani námitky převzaty nebyly.  

  
III. vydává  
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 
43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb., o územně 
plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 
odst. 4 stavebního zákona změnu č. 15 Územního  plánu sídelního útvaru Klatovy – Návrh změny č. 15 
územního plánu sídelního útvaru Klatovy zpracovaný v dubnu 2010 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u 
OVÚP MěÚ Klatovy.  
 
IV. bere na vědomí  
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru 
regionálního rozvoje v Plzni, ze dne 10. 8. 2010, vydané pod č. j. RR/2818/10. 
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V. ukládá  
vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy  

1) zabezpečit předání vydané změny č. 15 územního plánu SÚ odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje  

2)  vložit data do evidence územně plánovací činnosti (registrační list)  
3) provést záznam o vydané změně do hlavního výkresu Územního plánu SÚ Klatovy  
4) zajistit uložení schválení územně plánovací dokumentace a archivaci dokladů o jejím pořízení 

na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy.  
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík  
 

XIV. 
 Zastupitelstvo města neschválilo prohlášení svatého mučedníka Oenestina patronem města Klatov a 
ochráncem Klatovanů.  
  

XV. 
Zastupitelstvo města schvaluje využití předkupního práva k bytové jednotce 557/19 v domě čp. 
557/III, Pod Hůrkou, Klatovy a odkup této bytové jednotky zpět do vlastnictví města za podmínek dle 
kupní smlouvy ze dne 3. 4. 2009.  
  

XVI. 
Zastupitelstvo města schvaluje výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu – uplatnit při prodeji 
bytových jednotek v domě čp. 225/II, Koldinova ul. koeficient k4 podle článku G, tj. slevu 25% z 
prodejní ceny v případě, že byty odkoupí všichni nájemci vyjma nájemce bytu č. 2.  
 

XVII. 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu a doplnění zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb 
Klatovy, příspěvkové organizace, Balbínova 59/I, Klatovy takto:  
3.2. poskytování služeb sociální prevence, které zahrnují  

• poskytované služby v Azylovém domě, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy  

• pobytové služby v Domě na půl cesty, Koldinova ul. 276/II, 339 01 Klatovy  

• ambulantní služby v Noclehárně, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy, která bude 
provozována v zimním období (tj. od října do března následujícího roku).  

  
XVIII. 

Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. r/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění rozhodlo o pojmenování ulici v průmyslové zóně Pod Borem:  

• Podborská  

• Štěpánovická  

• Průmyslová  

• K Pile 
  

XIX. 
 Zprávy vedení města  
Zastupitelstvo města vyslechlo informaci  

• stavu financování projektů města z dotačních titulů  

• o termínu závěrečného ZM dne 12. 10. 2010 

• o akcích v týdnu od 20. 9. do 26. 9. 2010 k oslavám 750. výročí založení města  
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XX. 
 Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM a občany v 
diskuzi.  
Termín: ihned                                                                           
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                                
starosta města                                                                    
  
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 12.10.2010 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 30. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 
2010 v KD v Klatovech.  
  

II. 
Zastupitelstvo města schválilo  

1) aktualizaci Programu regenerace MPZ města Klatov pro roky 2011 – 2015, 
2) rozhodlo o zařazení akcí města Klatovy – Okrouhlá bašta u čp. 15, Klatovy a Věž ve 

Vrchlického sadech, Klatovy do Programu regenerace MPZ pro rok 2011. 
   

III. 
 Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony a  
 
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy zastupitelstvo města  
    a/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech (str. 4 – 6 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkony č. 4, 9 

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města – úkony č. 2a), 2b), 3, 
5, 6, 7 
K úkonu č. 6: bezúplatný převod pp. č. 1010/2 v k. ú. Dehtín o výměře 80 m2 do majetku 
města od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové Město. Pozemek je součástí místní komunikace III. třídy v obci.  

 
K úkonu č. 7: bezúplatný převod pp. č. 3792/87 v k. ú. Klatovy o výměře 55 m2 do majetku 
města od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové Město. Pozemek je součástí místní komunikace v areálu bývalých kasáren 
Plánická ulice.  

• výkup nemovitostí úkon č. 1, 18 (uplatnění předkupního práva), 

• prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – úkon č. 19 
    b/ schválilo  

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 8 
     c/ vzalo na vědomí informaci o  

• prodeji bytů obálkovou metodou – úkony č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
   
2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy zastupitelstvo města  
    a/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 7 – 9 zprávy)  

• prodej nemovitostí – úkon č. 2a), 4 

• prodej bytů dle Zásad – úkon č. 1 

• výkup nemovitostí – úkon č. 3 

• bezúplatný převod stavby do majetku města – úkon č. 2b) 
     b/ schválilo zahájení komplexních pozemkových úprav v obci Klatovy, v k. ú. Sobětice a k. ú. 
Střeziměř - úkon č. 5 
  

IV. 
 Zastupitelstvo města schválilo 

1) rozpočtové opatření č. 6/2010 
2) poskytnutí dotace na pravidelnou činnost v roce 2010 pro:  

• TJ Sokol Klatovy ve výši 200 445,- Kč  

• TJ Klatovy  ve výši 326 522,- Kč  
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V. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zásobník investičních záměrů pro léta 2011 – 2014. ZM ukládá 
odboru rozvoje města a finančnímu odboru do 19. 11. 2010 tento materiál doplnit o přehled 
zpracovaných projektových dokumentací a případných žádostí o dotační financování včetně 
zapracování připomínek z diskuze.  
Termín: dle textu                                                          
Zodpovídá: vedoucí ORM a FO  
 

VI. 
 Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2010 o spádových obvodech pro umístění žáků do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 
2011/2012.  
  

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 5/2010, o místních 
poplatcích, kterou se mění vyhláška č. 1/2004 ve znění vyhlášek č. 1/2005 a 1/2010, v předloženém 
znění.  
  

VIII. 
Zastupitelstvo města neschválilo vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 624/13, 
Suvorovova ulice čp. 624, 625, Klatovy IV, ke dni podepsání dohody o zrušení předkupního práva.  
 

IX. 
 Zastupitelstvo města schválilo zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové 
jednotce č. 638/15 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny a.s. za účelem zajištění 
peněžitého závazku paní  ...odstraněno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů...  z titulu 
poskytnutí úvěru na financování koupě této bytové jednotky.  
  

X. 
Zastupitelstvo města obdrželo Zprávu o činnosti MěÚ za volební období 2006 – 2010 a uložilo 
tajemníkovi MěÚ zapracovat případné připomínky členů ZM.   
Zodpovídá: tajemník MěÚ 
  

XI. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM a občany v 
diskuzi.  
Termín: ihned                                                               
Zodpovídá: vedení města 
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                                    
starosta města                                                                          
 
Mgr. Věra T o m a i e r o v á 
místostarostka  
 
Ing. Jan V r á n a  
místostarosta 
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 
10.11.2010 

 
I. 

Zastupitelstvo města schvaluje Jednací a Volební řád ZM na volební období 2010 – 2014.  
 

II. 
 Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění volí  
do funkce starosty města:  p. Mgr. Rudolfa Salvetra        
do funkce místostarosty :  p. JUDr. Jiřího Štancla  
do funkce místostarosty :  p. Ing. Václava Chrousta  
 

III. 
 Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. m) 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) Ing. Ivana Barocha 
2) Aleše Buriánka  
3) Ing. Jiřího Dia 
4) Petra Fialu  
5) MUDr. Michala Janeka  
6) Bc. Martina Kříže  

 
IV. 

 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 
platném znění určuje JUDr. Jiřího Štancla zastupujícím místostarostou v době nepřítomnosti starosty 
města.  
  

V. 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města svolat zasedání rady města do 7 dnů od data dnešního 
zasedání.  
Termín: dle textu 
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
  
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r 
starosta města                                                              
  
JUDr. Jiří Š t a n c l 
místostarosta 
 
Ing. Václav Ch r o u s t  
místostarosta 
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 7.12.2010 
 

I. 
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 31. zasedání ZM, konaného dne 12. 
10. 2010 v KD v Klatovech a ukládá odboru rozvoje města připravit souhrnný materiál týkající se 
pískovny v Beňovech.  
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 

II. 
 Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona  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 Finančního výboru Ing. 
Jaromíra Kalivodu a za předsedu Kontrolního výboru Mgr. Dušana Kučeru 
  
Dále zvolilo členy Finančního výboru: Michala Brunnera, Ing. Ivo Šaška, Ing. Pavla Honzíka, Ing. Jiřího 
Kubáta, Bc. Igora Jakubčíka, Ing. Pavla Nováka, CSc.  
 
a členy Kontrolního výboru: Ing. Radka Černého, Jaroslava Reháka, Mgr. Věru Tomaierovou, Mgr. 
Jaromíra Veselého, Petra Fialu, Bc. Lukáše Helma  
 

III. 
 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů 
rozhodlo o výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a ostatním předsedům a 
členům výborů a komisí podle přiložené tabulky s platností od 1. 12. 2010.  
  

IV. 
Zastupitelstvo města  
a) schválilo 

1) Rozpočet města v příjmové a výdajové části ve výši 321 052 tis. Kč  
2) Závazné ukazatele pro jednotlivé kapitoly dle tab. P 2 
3) Plán hospodářské činnosti města v r. 2011 dle tab. P 5 
4) Limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2011 ve výši 49 921 tis. Kč – tab. P 6 
5) Splátky úvěrů ve výši 15 787 tis. Kč – tab. P7 
6) Realizaci jmenovitých akcí uvedených v tab. P 8a) v r. 2011 
7) Jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2011:  

• TJ VD Start Luby - 200 tis. Kč  

• Stálé divadelní scéně Klatovy - 680 tis. Kč 

• HC Klatovy – ledová plocha a šatny mládež - 1.250 tis. Kč 

• HC Klatovy na činnost mládeže - 500 tis. Kč  

• HC Klatovy na činnost juniorů - 150 tis. Kč  

• SHC na činnost - 350 tis. Kč  
  
b) vzalo  na vědomí Zásobník investičních záměrů města. 
  

V. 
 Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o úvěru ve výši 160 mil. Kč na financování projektu „Klatovy – 
čisté město“.  
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VI. 
 Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrhy 
na majetkoprávní úkony a  
 
1) rozhodlo o majetkoprávních úkonech uvedených v části A zprávy (str. 5 – 7 zprávy)  

• prodej nemovitostí - úkony č. 1, 2, 5, 6 (ve znění revokace),  

• bezúplatný převod nemovitostí (pozemků a staveb) do majetku města - úkony č. 3, 10 (s 
upřesňujícími podmínkami)  

o k úkonu č. 10: převod pp. č. 974/2v k. ú. Klatovy do majetku města s omezujícími a 
sankčními podmínkami, s převzetím práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění drenážního potrubí na pp. 
č. 974/2 v k. ú. Klatovy pro domy čp. 791 – 795/III s vlastníky jednotek v těchto 
domech a se závazkem náhradní výsadby 3 ks listnatých dřevin v souladu s 
rozhodnutím Městského úřadu Klatovy, zn. ŽP/5482/10/Br ze dne 2. 7. 2010 

• výkup nemovitostí – úkon č. 4, 7, 8, 9 
o k úkonu č. 7: výkup pozemkových parcel č. 372/19 a 372/20 vše v k. ú. Štěpánovice o 

celkové výměře 3 471 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, 
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč za cenu smluvní odpovídající ceně administrativní dle 
znaleckého posudku ve výši 18,00 Kč/m2, celkem 62 480 Kč. Jedná se o pozemky, na 
kterých se nachází prameniště, které slouží jako záložní zdroj pitné vody v případě 
havárie.  

o k úkonu č. 8: výkup pozemkových parcel č. 337/4, 337/15 a 337/17 vše v k. ú. 
Štěpánovice o celkové výměře 2 583 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v 
likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč za cenu smluvní odpovídající ceně 
administrativní dle znaleckého posudku ve výši 18,00 Kč/m2, celkem 46 490 Kč. 
Jedná se o pozemky navazující na prameniště.  

o k úkonu č. 9: výkup pozemkové parcely č. 11/16 v k. ú. Habartice o výměře 257 m2 
od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč  za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 30,00 Kč/m2, celkem 7 710 Kč. Tento pozemek 
sousedí s hasičskou zbrojnicí a místní hasičský sbor jej využívá ke cvičení svých 
zásahových jednotek.  

• zrušení prodeje nemovitostí – úkon č. 11 
  
 2) rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů uvedených v části B (str. 8 – 14 zprávy)  

• prodej nemovitostí - úkon č. 6, 8, 10, 11a), 11b) 

• výkup nemovitostí – úkon č. 1, 3 

• bezúplatný převod pozemků do majetku města – úkon č. 4 
  
3) rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů, uvedených v části B (str. 8 – 14 zprávy) 

• prodej nemovitostí – 2, 5, 7, 9 
  

VII. 
 Zastupitelstvo města  

1) schválilo návrhy na změny ÚP uvedené pod body 16.1., 16.10. a 16.11. 
2) schválilo návrhy na změny ÚP uvedené pod body 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.8. k řešení v 

rámci nového ÚP  
3) zamítlo návrhy na změny ÚP uvedené pod body 16.7., 16.9.  
4)  vzalo na  vědomí informaci o vyřazení návrhu uvedeného pod bodem č. 16.6. z projednávání.  

  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu města 
a jmenuje Ing. Václava Chrousta pověřeným zastupitelem ve věci pořízení nového ÚP.  
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VIII. 
 Zastupitelstvo města schválilo vzorový text návrhu Smlouvy o spoluúčasti na financování projektu 
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“, a to části týkající se spisové služby v předloženém znění a 
jejich uzavření s obcemi Číhaň, Dešenice, Janovice nad Úhlavou, Švihov, Vrhaveč, Vřeskovice, 
Zavlekov a Železná Ruda.  
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2011 takto:  

• vodné – 28,06 Kč/m3 bez DPH, 30,86 Kč/m3 s DPH  

• stočné – 23,47 Kč/m3 bez DPH, 25,81 Kč/m3s DPH 
   

X. 
 Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku města Klatov č. 6/2010, kterou se mění 
vyhláška č. 1/2004 ve znění vyhlášek č. 1/2005, 1/2010 a 5/2010 v předloženém znění.  
 

XI. 
 Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 
2011.  
 

XII. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zborovy 
dle předloženého návrhu.  
 

XIII. 
 Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM v diskuzi.  
 
  
  
Mgr. Rudolf S a l v e t r                                               
starosta města                                                               
 
JUDr. Jiří Š t a n c l 
místostarosta  
 
Ing. Václav C h r o u s t  
místostarosta 


