USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 22.11.2022 v 19:00 hodin
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech
II.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZM
konaného dne 25.09.2022.
III.
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.
IV.
Zastupitelstvo města zvolilo členy kontrolního výboru: doc. Otakar Čerba, Ph.D., Martin
Mašek, Mgr. Věra Šlajsová, Jan Papež, JUDr. Jiří Štancl, Václav Touš.
Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru: Ing. Václava Kiliánová,
MUDr. Bohumil Kuneš, Ing. Josef Rubáš, Zdeňka Černá, Pavel Šefl, Peter Pošefka,
Ing. Pavel Honzík, Ing. Luboš Nový, MBA, Ing. Václav Nováček, Jan Benda.
Zastupitelstvo města schválilo Ing. Václava Chrousta jako určeného zastupitele pro
pořizování územně plánovací dokumentace města Klatovy pro celé volební období 20222026.
V.
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4-5 zprávy): zastupitelstvo města
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů:
- prodej bytu dle Zásad – úkon č. 1,
- prodej nemovitosti – úkon č. 2,
- prodloužení platnosti SoBK – úkon č. 3.
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, 5.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů:
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3 a 4.
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 na pravidelné aktivity dětí a mládeže z programu „Podpora
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

za 2. pololetí 2022“ následujícím subjektům:
 Diamond Dance Klatovy
121.635,00 Kč
 Mgr. M. Zámečníková
178.875,00 Kč
 Junák – středisko Královák Klatovy
245.655,00 Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Točník
109.710,00 Kč
 SPORT CLUB Klatovy – oddíl florbalu
97.785,00 Kč
 Karate Klub Klatovy
119.250,00 Kč
 Judo Klatovy
164.565,00 Kč
 Atletika Klatovy
388.755,00 Kč
 Volejbal Klatovy
219.420,00 Kč
 TJ Klatovy
85.860,00 Kč
 LTK Klatovy
190.800,00 Kč
 SK Klatovy 1898
240.885,00 Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice
95.400,00 Kč
 TJ Sokol Klatovy
336.285,00 Kč
 Sbor dobrovolných hasičů Klatovy
57.240,00 Kč
 BK Klatovy
128.790,00 Kč
 Millenium gym o.s.
97.785,00 Kč
 Junák – středisko Javor Klatovy
73.935,00 Kč
 Pionýrská skupina Tuláci
83.475,00 Kč
 TJ Start Luby
250.425,00 Kč
s tím, že finanční prostředky dotace bude možné čerpat až do 30.04.2023.
b) poskytnutí dotace:
 pro manžele
,
, na výměnu oken na objektu
čp. 187, Pražská ulice na pozemku stp.č. 787/1 k.ú. Klatovy, území Městské
památkové zóny Klatovy, ve výši 88 tis. Kč v souladu s „Programem pro
poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“,
 pro pana
,
,
, na
opravu fasády objektu čp. 201, Vídeňská ul., na pozemku stp.č. 908 k.ú.
Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy, ve výši 112 tis. Kč v souladu
s „Programem pro poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové
zóně 2022“,
c) poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy na provoz Domova pokojného stáří za
období od 01.05. do 30.09.2022 ve výši 43.975,00 Kč z rozpočtu Fondu dotací a
Zlatého fondu pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
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
spolufinancování rekonstrukce umělého povrchu atletického stadionu žadateli
Atletika Klatovy, z.s., ve výši 30 % potřebné částky, nejvýše do 5 mil. Kč z rozpočtu
města.
3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ,
navýšení limitů na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy s účinností od
01.09.2022.
4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2022.
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VII.
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města „Podpora
při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města Klatovy a
integrovaných obcí“ do 31.12.2024.
VIII.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Bc. Pavel Strolený
místostarosta
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