
U S N E S E N Í 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 09.02.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZM 
konaného dne 15.12.2020. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3, 8, 
- výkup nemovitostí – úkony č. 4, 5, 6, 11, 
- směna nemovitostí – úkony č. 7, 10,  
- uznání vlastnického práva k pozemku – úkon č. 9, 
- prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace – úkon č. 12. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkon č. 1,  
- prodej bytů v domě čp. 132/V dle Zásad prodeje bytového fondu – úkon č. 2 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021. 
 
2)  Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace Oblastní charitě Klatovy na dofinancování Charitní pečovatelské služby pro 
rok 2021 ve výši 180.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace ve výši 25.944 Kč pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného 
stáří Naší Paní ve Václavské ul., Klatovy, pro období od 01.12.2020 do 31.12.2020 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města vydalo změnu č. 2 ÚP Klatovy formou opatření obecné povahy. A 
uložilo odboru výstavby a územního plánování vložit data do evidence územně plánovací 
činnosti (registrační list) a zabezpečit předání vydané změny č. 2 územního plánu 
Klatovy odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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V. 
Zastupitelstvo města schválilo žadateli TJ START Luby, z.s., spolufinancování projektu 
MINIHŘIŠTĚ UMT – TJ START LUBY z programu „Národní sportovní agentura – 
Regionální infrastruktura do 10 mil. Kč“ ve výši 1.700.000 Kč vč. DPH z rozpočtu města 
za předpokladu, že žadatel obdrží dotaci. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města neschválilo návrh na zakoupení hlasovacího a konferenčního 
systému MINISTR 3. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se systémem luucy – 3D vizualizace územního 
plánování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Martin Kříž 
 starosta místostarosta 
 
 
 



 

U S N E S E N Í 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 20.04.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZM 
konaného dne 09.02.2021. 
 
 

II. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,  
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 6, 7, 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu – úkony č. 2, 3, 
- prodloužení platnosti SoBK - úkon č. 4, 
- prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace dle SoBK – úkon č. 5. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 9 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 3, 6, 
- směna nemovitostí – úkon č. 2 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 4, 5. 
 
 

III. 

Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, závěrečný účet města za rok 2020 a uzavřelo jej, na základě doporučení 
finanční komise rady města, finančního výboru zastupitelstva města a rady města, 
s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy 
sestavenou k 31.12.2020. 
 
Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 41.333.110,30 Kč na účet 432 - Výsledek 
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (2.333.306,25 Kč) ve výši 
229.034,13 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost 
a ve zbývající části (2.104.272,12 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. 
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IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021. 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
následujících dotací: 
a) Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 

protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2021 ve výši 130.000 Kč 
z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ pro rok 2021, 

b) Folklórnímu spolku Šumava Klatovy na XXVII. Mezinárodní folklórní festival 2021 
ve výši 150.000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2021, 

c) Západočeské univerzitě v Plzni na projekt „Univerzita třetího věku ZČU 
v Klatovech 2021“ ve výši 63.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021, 

d) České asociaci překážkových sportů na Mistrovství ČR v překážkovém sportu ve 
výši 120.000 Kč z Fondu dotací pro rok 2021 

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

V. 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí a rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ pro 
rok 2021 takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken, 
b) 100 tis. Kč na akci objekt muzea čp. 1/IV, Hostašova ul., Klatovy - oprava fasád dvorní 

části a štítu. 
 
 

VI. 

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu. 
 
 

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o stažení z programu jednání - doplnění jednacího řádu 
ZM o přenos jednání ZM on-line na internet.  
 
 

VIII. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 29.06.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání ZM 
konaného dne 20.04.2021. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu v Klatovech 
dle předloženého seznamu. 
 
 

III. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 5,  
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 7, 8, 9a), 

K úkonu č. 7: bezúplatný převod části pp.č. 11/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Klatovy 
vč. stavby hradební zdi do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město. 
K úkonu č. 8: bezúplatný převod pp.č. 3935/5 o výměře 59 m2 v k.ú. Klatovy do 
majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
K úkonu 9a): bezúplatný převod pozemků pp.č. 3933/11 a části pp.č. 3933/4 v k.ú. 
Klatovy o celkové výměře cca 656 m2 a pp.č. 872/18, 879/8 a 804/5 o celkové 
výměře 79 m2 v k.ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 
1003/7, Praha1.  

- směna nemovitostí – úkon č. 1, 
- výkup nemovitostí - úkony č. 4, 6, 9b 

K úkonu č. 9b): výkup části pozemků pp.č. 3933/3 a 3933/5 v k.ú. Klatovy 
o celkové výměře cca 1.380 m2 a pp.č. 879/4 a 804/7 o celkové výměře 426 m2 
v k.ú. Luby do majetku města od Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha1 
za cenu dle znaleckého posudku. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 3a.2), 6, 9,  
- směna nemovitostí – úkony č. 1, 7,  
- dar nemovitostí z majetku města – úkon č. 5, 
- dar nemovitostí do majetku města – úkon č. 4  
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3a.1), 3b), 8, 10. 
 
Bod č. 11 byl stažen z programu jednání. 
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IV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 400.000 Kč 
Jihomoravskému kraji na obnovu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství v obcích 
zasažených ničivými bouřemi dne 24.06.2021. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021. 
2) a) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotací z programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních 
a sportovních organizací za 1. pololetí 2021“ následujícím subjektům:  
• Diamond Dance Klatovy  ve výši   71.445 Kč 
• Mgr. M. Zámečníková  ve výš   71.445 Kč 
• Junák – stř. Královák Klatovy ve výši 127.302 Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Točník ve výši   61.053 Kč 
• Judo Klatovy ve výši   66.249 Kč 
• Atletika Klatovy ve výši 158.478 Kč 
• Volejbal Klatovy ve výši 101.322 Kč 
• LTK Klatovy ve výši   90.930 Kč 
• SK Klatovy 1898 ve výši 105.219 Kč 
• TJ SOKOL Klatovy ve výši 219.633 Kč 
• BK Klatovy ve výši   76.641 Kč 
• Millenium gym o.s.  ve výši   71.445 Kč 

 
b) SK Klatovy 1898, z.s,. ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s účastí A mužstva 

mužů v divizi pro soutěžní ročník 2021-2022, 
 
c) České basketbalové federaci na pokrytí částečných nákladů turnaje FIBA U18 

Women´s European Challenger v Klatovech ve výši 150.000 Kč  
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 
vlastníky provozně souvisejících vodovodů s městem Švihov. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
• založení Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy, Hálkova 

132, PSČ 339 01, 
• stanovy Společenství vlastníků jednotek 132/V Klatovy, se sídlem Klatovy, Hálkova 

132, PSČ 339 01. 
 
 
  



3 

VIII. 
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
rozhodlo o zrušení jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce Kydliny, ev. č. 322 199 a 
Otín, ev. č. 322 251.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo doplnění jednacího řádu ZM o přenos jednání ZM on-line 
na internet. 

X. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 21.09.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání ZM 
konaného dne 29.06.2021. 
 
 

II. 
K úkonům, uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 5, 7,  
- dar nemovitostí do majetku města - úkony č. 3, 9, 11, 

k úkonu č. 3: dar nemovitostí ve vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města - 
pp.č. 3792/41 o výměře 784 m2 v k. ú. Klatovy, stp.č. 4093, 4094, 1308/2 vč. 
staveb a pp.č. 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 2064/7, 2064/12 v k.ú. 
Klatovy o celkové výměře 5 658 m2, 
k úkonu č. 9: bezúplatný převod pozemků pp.č. 40/5, 40/196, 265/2, 265/11, 265/13 
a 265/14 v k.ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře 4 695 m2 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha-
Nové Město, 
- dar nemovitostí z majetku města - úkon č. 4, 
k úkonu č. 4: dar nemovitostí z majetku města do vlastnictví Plzeňského kraje - 
stp.č. 3752, 3457, 3456, 3455, 4293, pp. č. 2050/5, 2050/6, 2050/19, 2050/20, 
2050/21, 2056/14, a částí pp.č. 2050/1 a 2056/13, vše v k.ú. Klatovy o celkové 
výměře cca cca 5 500 m2, se zřízením věcných břemen na existující inženýrské 
sítě a části pp.č. 2093/3 v k. ú. Klatovy o výměře cca 160 m2, 

- směny nemovitostí – úkony č. 1, 6, 
- výkupy nemovitostí – úkony č. 8, 10. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 9 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 3b, 4, 6, 
- směna nemovitostí – úkon č. 2a (ve znění revokace) 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3a, 5a, 7, 
- směna nemovitostí – úkon č. 5b, 
- uznání vlastnického práva k pozemkům – úkon č. 2b. 
 
 

III. 
a) Zastupitelstvo města zamítlo prodej pp.č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 

o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy firmě Accolade 
CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, pro 
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Průmyslový park Klatovy Pod Borem za cenu 350,00 Kč/m2, celkem za 14.358.400,00 
Kč bez DPH (DPH bude účtováno), s městem navrženými podmínkami. 

b) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 
4184 o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy formou 
výběrového řízení a uložilo ORM zpracovat návrh podmínek prodeje.  

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2021. 
 
 

V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.  
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotací nad 50.000 Kč v jednotlivém případě následujícím subjektům: 
a) Oblastní charitě Klatovy na provoz Domova pokojného stáří ve Václavské ul., 

Klatovy, za období od 01.01.2021 do 30.06.2021 ve výši 114.030 Kč, 
b) Triatlon klubu Klatovy na akce pořádané v roce 2021 – uhrazení části nákladů 

akce Author Král Šumavy, Memoriál Františka Šraita a Vánoční běh pod Černou 
věží ve výši 150.000 Kč ze Zlatého fondu 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí.  
3) Zastupitelstvo města schválilo doplnění Přílohy „Peněžní fondy města“ k vnitřní 

směrnici města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem 
města Klatovy a kontrola hospodaření týkající se Fondu tepelného hospodářství 
o rozpočtový paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací z důvodu 
dodržení dotačních podmínek Plzeňského kraje.  

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města: 
1a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na 

novou výši 2.345.150 Kč, 
1b) schválilo navýšení vkladu města Klatovy na novou celkovou výši 1.180.000 Kč, 
1c) souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly 

upsány takto:  
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1.180.000 Kč, 
- přistupující noví společníci město Švihov, obec Libkov, obec Loučim, obec 

Pocinovice a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané 
obce násobeného 30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou 
uvedeny v návrhu společenské smlouvy, 

1d) schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., 
dle přiloženého návrhu.  
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VII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Igora Jakubčíka na člena 
finančního výboru zastupitelstva města. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 26.10.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání ZM 
konaného dne 21.09.2021. 
 
 

II. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 4,  
- směna nemovitostí – úkon č. 1,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 5, 
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 9a) 

k úkonu č. 9a): bezúplatný převod části obecní pp.č. 3463/2 (nově dle GP pp.č. 
3463/4) o výměře 21 m2 do vlastnictví Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
Praha, 

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 9b) 
k úkonu č. 9b): bezúplatný převod části pp.č. 3934/1 (nově dle GP pp. č. 3934/44) 
o výměře  49 m2 z majetku Správy železnic, s.o. do majetku města. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů:  
- výkup nemovitostí - úkony č. 6, 7, 8. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 - 8 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 
- výkup nemovitostí – úkon č. 3a), 
- směna nemovitostí – úkon č. 3b), 4 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
 

III. 

Zastupitelstvo města schválilo strategické dokumenty města – Generel dopravy, 
Koncepci veřejného osvětlení, Strategii cestovního ruchu, Strategii Smart City, Generel 
zeleně. 
 
 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
následujících dotací v rámci programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ pro II. pololetí 2021: 

 Diamond Dance Klatovy ve výši  59.565 Kč 

 Mgr. M. Zámečníková ve výši  79.059 Kč 

 Junák – středisko Královák Klatovy ve výši  113.715 Kč 



2 

 Sbor dobrovolných hasičů Točník ve výši  50.901 Kč 

 Judo Klatovy ve výši  58.482 Kč 

 Atletika Klatovy ve výši  141.873 Kč 

 SK Volejbal Klatovy ve výši  92.055 Kč 

 LTK Klatovy ve výši  80.142 Kč 

 SK Klatovy 1898 ve výši  87.723 Kč 

 TJ SOKOL Klatovy ve výši  183.027 Kč 

 BK Klatovy ve výši  62.814 Kč 

 TJ Start Luby ve výši  93.138 Kč  
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

V. 

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v předloženém znění. 
 
 

VI. 

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se 
ustanovily školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 
2022/2023. 
 
 

VII. 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci RNDr. Stanislava Haviara, Ph.D., na 
funkci člena finančního výboru zastupitelstva města. 
Zastupitelstvo města zvolilo členem finančního výboru Ing. Jana Hrdinu,  

, . 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 14.12.2021 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZM 
konaného dne 26.10.2021. 
 
 

II. 

K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 - 5 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 
- směna nemovitostí – úkon č. 3, 4,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 6, 9,  
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 5 a), 7, 

k úkonu 5 a): bezúplatný převod části obecní pp. č. 3463/2 (nově dle GP pp.č. 
3463/4) o výměře 21 m2 z majetku města Klatovy do vlastnictví Správy železnic, 
s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
k úkonu 7: bezúplatný převod (dar) staveb podchodů pod železniční tratí z majetku 
města Klatovy do vlastnictví Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1: 
 - na pp.č. 3935/1 v k.ú. Klatovy mezi ul. Nádražní a Čechovou, 
 - na pp.č. 3934/1 v k.ú. Klatovy mezi ul. Karafiátovou a V Nuzných, 
 - na pp.č. 3933/1 v k.ú. Klatovy v ul. 5. května, 

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 5 b), 8,  
k úkonu 5 b): bezúplatný převod části státní pp.č. 3934/1 (nově dle GP pp.č. 
3934/44) o výměře 49 m2 z majetku Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, do vlastnictví města Klatovy, 
k úkonu 8: dar částí pp.č. 3935/1, 6686, č. 3933/1, a č. 3934/1 v k.ú. Klatovy 
o celkové výměře cca 552 m2 z majetku Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, do vlastnictví města Klatovy. 

- o závazném postupu prodeje garáží v čp. 132/V – úkon č. 10. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 - 7 zprávy) – záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 3, 
- směna nemovitostí – úkon č. 2b 
a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 

- prodej nemovitostí – úkon č. 2a. 
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III. 

Zastupitelstvo města schválilo: 
a) aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ 

z listopadu 2021, vypracovanou dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

b) projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, 
část 2“ z listopadu 2021, 

c) realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, 
část 2“ v roce 2022 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca11,5 mil. Kč 
vč. DPH, 

d) dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 
3. etapa, část 2“ dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 
neuznatelných. 

 
 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.   
 
 

V. 

1) Zastupitelstvo města schválilo zrušení peněžních fondů vodovod a kanalizace Točník 
a vodovod a kanalizace Dehtín. 

2) Zastupitelstvo města schválilo převedení zůstatků peněžních fondů vodovod a 
kanalizace Točník a vodovod a kanalizace Dehtín do vodohospodářského fondu 
v rámci ročního zúčtování. 

 
 

VI. 

Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2022 ve výši: 
a) V cenách bez daně z přidané hodnoty:  

 vodné ve výši 35,06 Kč/m3; 

 stočné ve výši 27,30 Kč/m3;  

 tj. vodné + stočné celkem 62,36 Kč/m3. 
  

b) V cenách včetně daně z přidané hodnoty:  
 vodné ve výši 38,57 Kč/m3,  

 stočné ve výši 30,03 Kč/m3;  

 tj. vodné + stočné celkem 68,60 Kč/m3. 
 
 

VII. 

1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2022-2026 
b) rozpočet města Klatovy na rok 2022 takto: 

 Celkové příjmy rozpočtu ve výši 523.968 tis. Kč 

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši 384.545 tis. Kč 

 Rozpočtovou rezervu pro rok 2022 ve výši 124.033 tis. Kč 

 Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2021 ve výši 238.857 tis. Kč 
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 Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy 
č. 2 

 Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 

 Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 

 Splátky úvěrů dle Přílohy č. 5 

 Limit na platy zaměstnanců města Klatovy dle Přílohy č. 6 

 Plán hospodářské činnosti města pro rok 2022 dle Přílohy č. 7.  
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč: 
a) z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022, resp. rozpočtu Zlatého fondu pro rok 

2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným 
subjektům: 
 Stálá divadelní scéna Klatovy             700.000 Kč 

 SK Klatovy 1898, z.s.    300.000 Kč 

 Tělovýchovná jednota Start Luby     200.000 Kč 

 Hockey club Klatovy                 2.250.000 Kč 

 Senior HC Klatovy, s r.o.        350.000 Kč 

 Basketbalový klub Klatovy    320.000 Kč 

 Pošumavský auto moto klub    850.000 Kč 

 SK Volejbal Klatovy, z.s.       81.000 Kč 
b) z rozpočtu kapitoly 6 (Hospodářský odbor): 

 Plzeňský kraj – účelová dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK 
v roce 2021 ve výši 778.995 Kč. 

 Plzeňský kraj – účelová dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK 
v roce 2022 ve výši 778.995 Kč. 

 
 

VIII. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022. 

2) Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací a financováním akce 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa“ z rozpočtu města Klatovy v roce 2022 

v celkové výši 2.700 tis. Kč.  
 
 

IX. 

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Klatov. 
 
 

X. 

Zastupitelstvo města zvolilo členem finančního výboru pana Pavla Šefla,  
, . 

 
 

XI. 

1) Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny místostarostovi Ing. Václavu Chroustovi za přípravu a zpracování 
rozpočtu města vč. finančního řízení příspěvkových organizací, pokrytí absence 
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vedoucí finančního odboru nad rámec stanovených povinností, aktivní účast na 
zpracování územního plánu a strategií města. 

2) Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši jednonásobku 
měsíční odměny místostarostovi Ing. Martinu Křížovi za zajištění kulturních akcí a 
aktivní řízení příspěvkových organizací v době pandemie COVID-19, zajištění 
projektu Zdravého města, příprava Komunitního plánování sociálních služeb. 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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