USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 28.06.2022 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech

I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání ZM
konaného dne 29.03.2022.

II.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 – 6 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů:
- směna nemovitostí – úkony č. 3, 7b),
- prodej nemovitostí – úkony č. 1 (ve znění revokace), 2, 4, 5,
k úkonům č. 4 a 5:
4. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 49/100 z celku na obecním pozemku
stp.č. 4303 o výměře 1 616 m2 v k.ú. Klatovy za cenu smluvní 858.436,00 Kč bez
DPH do vlastnictví oprávněného k výkonu zákonného předkupního práva
Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V, družstva, nám. Míru
62, 339 01 Klatovy.
Založení Společenství vlastníků domu čp. 125/V, Klatovy, se sídlem Klatovy V,
Plánická 125, PSČ 339 01 a schválení stanov Společenství vlastníků domu čp.
125/V, Klatovy, se sídlem Klatovy V, Plánická 125, PSČ 339 01.
5. Prodej jednotek – 50 bytů (společné právní jednání se Stavebním a nájemním
družstvem Klatovy – Plánická 125/V, družstvem, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy),
které budou vymezeny v obecním pozemku stp.č. 4303, jehož součástí bude dům
čp. 125/V v k. ú. Klatovy do vlastnictví členů Stavebního a nájemního družstva
Klatovy – Plánická 125/V, družstva, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, kteří jsou
současně nájemci bytů, při doplacení ceny pozemku a při započtení dosavadních
splátek na kupní cenu.
Uzavření dohody o narovnání se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy –
Plánická 125/V, družstvem, na základě které budou narovnány vztahy ze
smlouvy o sdružení ze dne 01.08.2001 bez sjednané povinnosti si navzájem
cokoliv plnit.
- nabytí vlastnického práva k nemovitosti – úkon č. 6,
k úkonu č. 6: nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id.
49/100 z celku ke třem jednotkám – bezbarierovým bytům vč. spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku, které budou vymezeny v pozemku
stp.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125 v Klatovech v k.ú. Klatovy (Plánická
ul.) do majetku města za kupní cenu 10.000,00 Kč bez DPH za 1 bezbarierový byt
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku od
Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V, družstva, nám. Míru
62, 339 01 Klatovy,
- výkupy nemovitostí – úkon č. 7a),
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 8,
- prodej garáží v domě čp. 132/V obálkovou metodou – úkon č. 10.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů:
- výkup nemovitostí – úkon č. 9.
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 9 zprávy) – záměry: zastupitelstvo
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 3, 4, 5, 6.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitosti – úkony č. 2, 7.

III.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o stavu rozpracovanosti a možnostech
využití objektu bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV a rozhodlo využít objekt jako dům
s nájemními byty s komerčním nájemným.

IV.
1) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
projednalo závěrečný účet města za rok 2021 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.
2) 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 31.12.2021.
3) Zastupitelstvo města schválilo převod dosaženého výsledku hospodaření za rok
2021 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 97.606.597,18 Kč na účet 432 - Výsledek
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (4.022.110,36 Kč) ve výši
3.083.813,59 Kč na analytický účet 419/802 – Bytový a nebytový fond hospodářská
činnost a ve zbývající části (938.296,77 Kč) na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých let.

V.
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) a ustanovením §10a - §10d zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy na financování neinvestiční akce „Oprava plotu
v Domažlické ul. v Klatovech“:
a) účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč z Fondu dotací,
b) bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 600 tis. Kč se splatností 5 let
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
s tím, že splatnost dluhu se sjednává pod ztrátou výhody splátek.
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VI.
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) poskytnutí dotací z programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18
let u kulturních a sportovních organizací za 1. pololetí 2022“ následujícím
subjektům:
• Diamond Dance Klatovy
ve výši
52.217,00 Kč
• Mgr. M. Zámečníková
ve výši
82.214,00 Kč
• Junák - středisko Královák Klatovy
ve výši
114.433,00 Kč
• Sbor dobrovolných hasičů Točník
ve výši
51.106,00 Kč
• Judo Klatovy
ve výši
57.772,00 Kč
• Atletika Klatovy
ve výši
153.318,00 Kč
• Volejbal Klatovy
ve výši
91.102,00 Kč
• LTK Klatovy
ve výši
79.992,00 Kč
• SK Klatovy 1898
ve výši
92.213,00 Kč
• TJ Sokol Klatovy
ve výši
138.875,00 Kč
• BK Klatovy
ve výši
76.659,00 Kč
• Millenium gym o.s.
ve výši
51.106,00 Kč
• TJ Start Luby
ve výši
114.433,00 Kč
b) poskytnutí dotace na žádost Západočeské univerzity v Plzni ve výši 63.000 Kč
na náklady na projekt Univerzita třetího věku,
c) poskytnutí dotace na žádost Atletiky Klatovy, z.s., v celkové výši 65.000 Kč na
náklady spojené s účastí mužů a žen při mistrovských soutěžích v oblastních a
celorepublikových soutěžích jednotlivců a dále na dopravu na závody včetně
případné baráže,
d) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – nízkoprahový klub Budík
ve výši 25.000 Kč,
e) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – nízkoprahový klub
Chapadlo ve výši 25.000 Kč,
f) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – sociální poradna, charitní
šatník ve výši 50.000 Kč,
g) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – osobní asistence ve výši
200.000 Kč,
h) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – azylový dům pro matky
s dětmi ve výši 150.000 Kč,
i) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy pro Domov pokojného stáří
ve výši 37.628 Kč,
j) poskytnutí dotace na žádost HC Klatovy, z.s., na provoz hokejového klubu v roce
2022 ve výši 750.000 Kč,
k) poskytnutí dotace na žádost BK Klatovy na pořádání prvního ročníku turnaje
O pohár Klatov ve výši 110.000 Kč,
l) poskytnutí dotace na žádost LTK Klatovy, z.s., na rekonstrukci antukového
povrchu u odrazové stěny na tenisovém hřišti pro mini tenis s umělým povrchem
vč. rekonstrukce přístupové cesty do areálu LTK Klatovy ve výši 275.000 Kč,
m) poskytnutí dotace na žádost SK Klatovy 1898, z.s., na náklady spojené s účastí
A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2022-2023 ve výši 300.000 Kč
z rozpočtu fondu dotací a pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí.

3

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 na žádost Triatlon klubu Klatovy ve výši 175.000 Kč na akce
pořádané Triatlon klubem Klatovy v roce 2022,
• poskytnutí dotace na žádost Folklorního spolku Šumava Klatovy na
dofinancování pořádání XXVII. Mezinárodního folklorního festivalu 2022 ve výši
40.000 Kč
ze Zlatého fondu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
3) Zastupitelstvo města schválilo navýšení provozního příspěvku pro rok 2022 pro
Zimní stadion Klatovy, o.p.s., o 2.250.000 Kč.
4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022.

VII.
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
stanovilo počet členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 2022-2026 na 27
členů.

VIII.
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo osadní výbor v Kalu, určilo složení
osadního výboru a zvolilo předsedou osadního výboru Miroslava Timka.

IX.
Zastupitelstvo města schválilo úpravu čerpání příspěvků ze sociálního fondu
o příspěvek na penzijní připojištění.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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