
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 
 



U S N E S E N Í 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 08.03.2022 v 18:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 9 MěÚ v Klatovech 

 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč na 
transparentní účet organizace Člověk v tísni „SOS Ukrajina“, č. ú. 0093209320/0300. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města schválilo ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 
27.01.2010 mezi městem Klatovy a městem Polevskoj (Ruská federace). 
 
 

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



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 



U S N E S E N Í 
 

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. 
 
  



2 

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



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.   

 
 
  



2 

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 



U S N E S E N Í 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov 
konaného dne 24.10.2022 v 19:00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Klatovech 
 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo jednací řád zastupitelstva města na volební období 
2022-2026. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon 
funkce uvolněni, jeden místostarosta bude neuvolněný. Zastupitelstvo města 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona o obcích určilo, že celkový 
počet členů rady města bude devět. 
 

 
III. 

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, zvolilo: 

• do funkce starosty města      Mgr. Rudolfa Salvetra 

• do funkce uvolněného místostarosty města  Ing. Václava Chrousta 

• do funkce uvolněného místostarosty města  Ing. Martina Kříže 

• do funkce neuvolněného místostarosty města Bc. Pavla Stroleného. 
 

 
IV. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, určilo Ing. Václava Chrousta zastupujícím místostarostou 
v době nepřítomnosti starosty města. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, zvolilo kromě starosty a tří místostarostů dalších pět členů 
rady města: 

• MUDr. Miloš Chroust 

• Mgr. Vítězslav Šklebený 

• Ing. Petr Votípka 

• Pavel Šefl 

• Peter Pošefka. 
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VI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o zřízení Kontrolního a Finančního výboru. 
Zastupitelstvo města zvolilo za předsedkyni Kontrolního výboru RNDr. Kateřinu 
Vágnerovou a za předsedu Finančního výboru Ing. Jána Ridzoně. 
 
 

VII. 
1) Zastupitelstvu města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města: 

Funkce Výše odměny 

Člen ZM 2.569 Kč 

Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5.137 Kč 

Člen ZM + člen komise 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru + člen komise 4.681 Kč 

Člen RM 10.274 Kč 

Člen RM + předseda komise 12.274 Kč 

Člen RM + člen komise 10.674 Kč 

Člen RM + předseda komise + člen komise 12.674 Kč 

Neuvolněný místostarosta 46.233 Kč 
 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.   

 
 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města: 

Funkce  

Nečlen ZM, předseda komise 2.000 Kč 

Nečlen ZM, člen komise nebo výboru  400 Kč 
 

V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 
ode dne zvolení do příslušné funkce.   
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3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, maximálně 
však 2.000 Kč měsíčně nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon 
zastávané funkce.  

 
 
 
 
 
 
   
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Kříž  Bc. Pavel Strolený 
 místostarosta  místostarosta  
 



 

U S N E S E N Í 
 

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 2022-
2026. 
 
 

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 
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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 Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Kříž  Bc. Pavel Strolený 
 místostarosta  místostarosta 



 

U S N E S E N Í 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 20.12.2022 v 19:00 hodin 
v refektáři jezuitské koleje v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů z 2. zasedání ZM konaného 
dne 22.11.2022. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo o schválení majetkoprávních úkonů: 
- prodej nemovitosti – úkon č. 1. 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí uzavření kupní smlouvy – úkon č. 2. 

 
K úkonům uvedeným v části B zprávy (str.  4 zprávy) – záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- výkup nemovitostí – úkon č. 1a),  
- směna nemovitostí – úkon č. 1b). 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2022. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2023-2027 
b) rozpočet města Klatovy na rok 2023 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši 612.510 tis. Kč 

• Celkové výdaje rozpočtu ve výši 479.435 tis. Kč 

• Rozpočtovou rezervu pro rok 2023 ve výši 131.035 tis. Kč 

• Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2022 ve výši 350.621 tis. Kč 

• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy 
č. 2 

• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 

• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 

• Splátky úvěru dle Přílohy č. 5 

• Limit na platy zaměstnanců města Klatovy dle Přílohy č. 6 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 dle Přílohy č. 7.  
 

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 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2023 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí níže uvedeným subjektům: 
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• Stálá divadelní scéna Klatovy             700.000 Kč 

• SK Klatovy 1898, z.s.    300.000 Kč 

• TJ Start Luby, z.s.     200.000 Kč 

• HC Klatovy z.s.                2.250.000 Kč 

• Senior HC Klatovy, s.r.o.    350.000 Kč 

• Basketbalový klub Klatovy    320.000 Kč 
 
3) Zastupitelstvo města schválilo navýšení/snížení limitu na platy příspěvkových 

organizací města pro rok 2022. 
 
 

V. 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě „Provozování vodohospodářské infrastruktury 

města Klatovy“ v předloženém znění, 
 
2) ceny vodného a stočného na rok 2023 

a) v cenách bez DPH: 
- vodné ve výši 40,27 Kč/m3, 
- stočné ve výši 31,96 Kč/m3, 
tj. vodné a stočné celkem 72,23 Kč/m3, 

b) v cenách včetně DPH: 
- vodné ve výši 44,30 Kč/m3, 
- stočné ve výši 35,16 Kč/m3, 
tj. vodné a stočné celkem 79,46 Kč/m3. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo zrušení peněžního fondu Čisté město. 
 
 

VII. 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška města Klatov č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, v předloženém znění. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku, kterou se ustanovily školské obvody základních 
škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města schválilo politika pro projekt Klatovy Zdravé město Ing. Martina 
Kříže. 
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X. 
Zastupitelstvo města schválilo úpravu čerpání příspěvků ze Sociálního fondu. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 01.01.2023: 

řádek č. funkce výše odměny 2023 

1 Člen ZM 2 826 Kč 

2 Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5 651 Kč 

3 Člen ZM + předseda výboru + člen komise 6 051 Kč 

4 Člen ZM + člen výboru nebo komise 4 709 Kč 

5 Člen ZM + člen výboru + člen komise 5 109 Kč 

6 Člen RM 11 301 Kč 

7 Člen RM + předseda komise 13 301 Kč 

8 Člen RM + člen komise nebo výboru 11 701 Kč 

9 Člen RM + předseda komise + člen komise 13 701 Kč 

10 Člen RM + člen dvou komisí 12 101 Kč 

11 Neuvolněný místostarosta 50 857 Kč 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 
 

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