
U S N E S E N Í 
 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 20.09.2022 v 19:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 9 MěÚ v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání ZM 
konaného dne 28.06.2022. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 - 6 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej bytu dle Zásad – úkon č. 1, 
- prodej spoluvlastnického podílu na bytové jednotce a pozemku – úkon č. 2, 
- prodej nemovitostí – úkony č. 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

k úkonu č. 4: prodej částí obecních pp.č. 3475/6 a 3475/7 (dle GP pp.č. 3475/56 a 
3475/57) o celkové výměře 192 m2 (77 m2 + 115 m2) v k.ú. Klatovy za celkovou 
kupní cenu 45.080,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) do vlastnictví ČR-
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 

- výkupy nemovitostí – úkony č. 9, 12, 
k úkonu č. 12: výkup pp.č. 599/2, 601 a 851 v k.ú. Střeziměř o celkové výměře 2.281 
m2 za cenu 75.720,00 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH) od Státního statku Jeneč, 
s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha-Řepy, do majetku města, 

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 11, 
k úkonu č. 11: bezúplatný převod pp.č. 11/27 v k.ú. Habartice u Obytců o celkové 
výměře 320 m2 od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 
163 00 Praha-Řepy, do majetku města. 

 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí majetkoprávních úkonů: 
- výkup nemovitostí – úkon č. 10. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2022. 
 
 

IV. 

1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022. 

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 Pošumavského auto moto klubu ve výši 850.000 Kč na rok 2023 
ze Zlatého fondu na zajištění soutěže Rallye Šumava Klatovy a Mistroství Evropy 
historických vozidel v ČR Historic Vltava Rallye.   
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V. 
1) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Výstavba víceúčelového hřiště 

ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ ve výši min. 50 % celkových výdajů 7.152.690,24 Kč vč. 
DPH z dotačního titulu Národní sportovní agentury a dofinancování do 100 % 
celkových výdajů akce. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ ve výši min. 
50 % celkových výdajů 3.566.579,14 Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní sportovní 
agentury a dofinancování do 100 % celkových výdajů akce. 

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


