
U S N E S E N Í 
 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 29.03.2022 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání ZM 
konaného dne 22.02.2022 a z 22. zasedání ZM konaného dne 08.03.2022. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitostí – úkony č. 1, 2, 3. 
 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 8 zprávy) – záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 6, 

K úkonu č. 6: ZM pověřilo radu města k administraci architektonicko-investorské 
soutěže s následnou elektronickou aukcí.  

- směna nemovitostí – úkon č. 5, 
- úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na stp.č. 4303 v k.ú. Klatovy, 

oprávněným k výkonu zákonného předkupního práva je podílový spoluvlastník domu 
čp. 125/V v Klatovech, kterým je Stavební a nájemní družstvo Klatovy, který je na 
převáděném pozemku stavebně situován za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 
ve výši 858.436,- Kč, 

- nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 49/100 ke třem 
jednotkám – bezbariérovým 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 v Klatovech v k.ú. Klatovy do majetku města za kupní 
cenu 10.000,00 Kč za 1 bezbariérový byt vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku od Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 
125/V, družstvo, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, 

- úplatný převod (společné právní jednání se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy 
– Plánická 125/V, družstvo) jednotek – bytů, které budou vymezeny v pozemku stp.č. 
4303, jehož součástí bude dům čp. 125/V v Klatovech, členům Stavebního a 
nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V, družstvo, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, 
kteří jsou současně nájemci bytů, při doplacení ceny pozemku a při započtení 
dosavadních splátek na kupní cenu – úkon č. 7 

a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů: 
- uznání vlastnického práva k nemovitosti – úkon č. 1, 
- prodej nemovitostí – úkon č. 4,  
- směna nemovitostí – úkon č. 3. 
 
 

III. 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022.  
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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:  
a) OCR Athletes, z.s., na projekt „Mistr překážek, OCR Stadion&424“ ve výši 

150.000 Kč, 
b) Galerie Klenová, p.o., na projekt „Sochy v ulicích 2022“ ve výši 200.000 Kč, 
c) BK Klatovy na pořádání 9. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje 

mládeže Easter Cup Klatovy 2022 ve výši 100.000 Kč 
z Fondu dotací pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smluv o jejich poskytnutí.  

3) 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 Folklornímu spolku Šumava Klatovy na pořádání XXVII. Mezinárodního 
folklorního festivalu 2022 ve výši 170.000 Kč ze Zlatého fondu a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
IV. 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí a rozdělení dotace MK ČR z Programu regenerace 
takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken II. etapa, 
b) 100 tis. Kč na akci kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy – instalace ochranného 

systému. 
 
 

V. 
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 Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální 
protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2022 ve výši 130.000 Kč 
z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a současně schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o jejím poskytnutí. 
 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o nočním klidu. 
 
 

VII. 
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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