
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 
 


