
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 
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