
U S N E S E N Í 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 22.02.2022 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM 
konaného dne 14.12.2021. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3-4 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 
- směna nemovitostí – úkon č. 3,   
- výkup nemovitostí – úkon č. 4 a),  

K úkonu č. 4 a): výkup pozemku pp.č. 2216/3 v k.ú. Klatovy od společnosti České 
dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. 

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 4 b), 
K úkonu č. 4 b): bezúplatný převod částí pp.č. 2306/2 v k.ú. Klatovy o výměře cca 
500 m2 a cca 250 m2 od společnosti Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, do majetku města Klatovy. 

- prodej deseti garáží v domě čp. 132/V, Klatovy. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 5-11 zprávy) - záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 6b, 
7a) zastupitelstvo města rozhodlo setrvat na svém rozhodnutí z 21.09.2021 (prodej 

elektronickou aukcí) s tím, že bude prodáván celý pozemek jako celek, bez 
rozdělení, s vyvolávací cenou 800 Kč/m2 bez DPH, účel využití: lehký průmysl 

a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 3, 4, 5, 6a. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo financování akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ 

Klatovy, Tolstého 765“ s celkovými předpokládanými náklady 7.248.212,59 Kč vč. 
DPH z dotačního titulu Národní sportovní agentury. 

2) Zastupitelstvo města schválilo financování akce „Rekonstrukce sportovního areálu 
Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ s celkovými 
předpokládanými náklady 3.513.998,59 Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní 
sportovní agentury.  
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IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022.  
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 
následujících dotací z Fondu dotací pro rok 2022: 
a) pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 

ve Václavské ulici v Klatovech za období od 01.07.2021 do 31.12.2021 ve výši 
55.760 Kč, 

b) pro Oblastní charitu Klatovy na úhradu provozních nákladů střediska Charitní 
pečovatelské služby pro rok 2022 ve výši 195.000 Kč, 

c) spolku Trenéři ve škole, z.s., na projekt Trenéři ve škole ve výši 100.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo pojmenování letiště v Klatovech na „Letiště Josefa 
Hubáčka“. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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