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Z Á P I S  č.  20 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
14.12.2021 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 22 členů ZM (v 19:10 h se dostavil p. Fiala) 
 
 
Omluveni: Ing. Baroch, Ing. Frydrych, p. Papež, RNDr. Haviar, Ph.D., 

MUDr. Jelínek 
 
 
Přítomno občanů: 30 

 
 
 

Program:  

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění usnesení 
2) Návrhy na majetkoprávní úkony 

3) Podání žádosti o dotaci na akci „RPS Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“, 
schválení aktualizace projektu a realizace akce 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2021 

5) Zrušení peněžních fondů vodovod a kanalizace Točník a vodovod a kanalizace 
Dehtín 

6) Návrh vodného a stočného na rok 2022 

7) Návrh rozpočtu města pro rok 2022 

8) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

9) Plán rozvoje sportu města Klatov – aktualizace 

10) Volba nového člena finančního výboru 

11) Zprávy vedení města 

12) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostům města 

13)  Diskuse  

14) Usnesení a závěr  
 
 
Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města 
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
08.12.2021 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 21 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva města je přenášeno on-
line. Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: Mgr. 
Veselý zápis podepsal a souhlasí. Ing. Baroch nebyl přítomen na jednání, zápis 
podepsal. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Janek a Ing. Pohanka. 
 
Hlasování – MUDr. Janek: pro se vyslovilo 21 členů – MUDr. Janek byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Pohanka: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – Ing. Pohanka byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Mašek, Mgr. Pleticha a 
Ing. Votípka. 
 
Hlasování – p. Mašek: pro se vyslovilo 21 členů ZM – p. Mašek byl zvolen 
členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Mgr. Pleticha: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – Mgr. Pleticha byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Ing. Votípka: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Votípka byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů.  
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
  

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp


3 

 

1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 19. zasedání ZM konaného 26.10.2021 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 

Část A:  
Majetkoprávní úkony č. 1 až 5, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
26.10.2021, byly zveřejněny ve dnech 03.11.2021 až 19.11.2021 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkony č. 6 až 10 zveřejněny nebyly, zákon to nevyžaduje. 
 
Hlasování – úkony č. 1 až 6: pro se vyslovilo 21 členů ZM – úkony č. 1 až 6 byly 
schváleny. 
 
7) NOVÝ ÚKON – dar staveb z majetku města (podchody pod železniční tratí)  
 k.ú. Klatovy – stavby 3 podchodů na pp.č. 3935/1, 3934/1, 3933/1, žadatel: 

Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
 Na základě podnětu města navrhuje SŽ jako vlastník železniční trati, že 

převezme do svého majetku tři podchody pro pěší pod žel. tratí (Klatovy-
Horažďovice předměstí) – mezi Nádražní ulicí a Čechovou ulicí, mezi 
Karafiátovou ulicí a ulicí V Nuzných a v ulici 5. května. Podchody byly 
budovány v letech 1977 až 1980 a jsou ve správě TSMK. Převodem dojde ke 
sjednocení vlastnictví drážního tělesa a staveb. 

 Všechny podchody jsou stejné konstrukce, tj. rámové železobetonové 
prefabrikáty o světlé šířce cca 3 m, min. světlé výšce 2,5 m a jsou umístěny na 
pozemcích SŽ. 

 Účetní hodnota prvních dvou podchodů je 683.067,50 Kč a podchodu v ul. 
5. května je 45.780,00 Kč. 

   SŽ převezme do vlastnictví nosné části všech tří podchodů, tj. opěry, nosné 
konstrukce a křídla. Výmalbu stěn, stropů a křídel těchto předaných částí 
podchodů bude zajišťovat SŽ. Chodníky a osvětlení zůstanou nadále ve 
správě a údržbě města Klatovy.  

 Rada města doporučila ZM schválit dar obecních podchodů pod železniční 
tratí do majetku SŽ. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu (daru) staveb 
podchodů pod železniční tratí z majetku města do vlastnictví Správy železnic, 
s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1: 

 - na pp.č. 3935/1 v k.ú. Klatovy mezi ul. Nádražní a Čechovou, 
 - na pp.č. 3934/1 v k.ú. Klatovy mezi ul. Karafiátovou a V Nuzných, 
 - na pp.č. 3933/1 v k.ú. Klatovy v ul. 5. května. 
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8) NOVÝ ÚKON – dar pozemků do majetku města (podjezd v Nádražní ulici, 
podchody Nádražní-Čechova ulice, ul. 5. května, ul. Karafiátová, 
ul. V Nuzných)  

 k.ú. Klatovy:  a) část pp.č. 3935/1 (Nádražní ulice), 
  b) pp.č. 6686 a část pp.č. 3933/1 (ul. 5. května), 
  c) část pp.č. 3934/1 (ul. V Nuzných - Karafiátová), 

žadatel: Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1,  
výměra:  a) cca 320 m2, 

  b) cca 112 m2, 
  c) cca 120 m2. 
 V souvislosti s řešením převodu obecních podchodů pro chodce SŽ navrhuje 

bezúplatný převod částí svých pozemků v podjezdu a podchodech pod 
železniční tratí do majetku města.  

 Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků v podjezdu a 
podchodech do majetku města.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o daru pp.č. 6686 a částí pp.č. 3935/1, 3933/1, 
a 3934/1 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 552 m2 z vlastnictví Správy 
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, do majetku města. 

 Hlasování – úkony č. 7 a 8: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo  
schváleno. 

 
 
9) NOVÝ ÚKON – výkup pozemku (Habartice) 
 k.ú. Habartice u Obytců – pp.č. 11/19, prodávající: SPÚ, Husinecká 1024/11a, 

Praha 3-Žižkov, výměra 180 m2.  
Cena dle ZP obvyklá  51.620,00 Kč 

 cena ZP       4.598,00 Kč 
 celkem kupní cena    56.218,00 Kč 

Jedná se o pozemek, který je v oplocení volnočasového areálu v obci, udržuje 
jej místní SDH a zároveň slouží i místním obyvatelům k veřejnému využití. Na 
předmětný pozemek má město uzavřenu od r. 2017 nájemní smlouvu. ZM 
22.09.2020 schválilo výkup pozemku s tím, že SPÚ poptá soudního znalce na 
ocenění pozemku a následně bude město vyzváno k souhlasu s kupní cenou. 
Po schválení bude zpracován privatizační projekt a předán do schvalovacího 
procesu MF a vlády ČR.  

 Rada města doporučila ZM schválit výkup. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu pp.č. 11/19 v k.ú. Habartice u Obytců 
o výměře 180 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
Praha-Žižkov, do majetku města za cenu obvyklou ve výši 51.620,00 Kč, 
s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.598,00 Kč, tj. 
celkem 56.218,00 Kč. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Fiala – počet zastupitelů se zvýšil na 22. 
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10) NOVÝ ÚKON – prodej garáží v bytovém domě Klatovy čp. 132/V – schválení 
závazného postupu prodeje 
V průběhu října 2021 byl dokončen prodej bytů v domě Klatovy čp. 132/V 
stávajícím nájemcům, kteří o prodej projevili zájem. V domě ve vlastnictví města 
zůstal jeden byt, jehož nájemce neměl zájem o koupi a jeden bezbariérový byt. 
Prodej bytů se realizoval dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města 
Klatov (dále jen „Zásady“). 
V bytovém domě je jako jednotky dále vymezeno 14 garáží. Z toho jedna garáž 
náleží k bezbariérovému bytu (je využívána nájemníkem bezbariérového bytu) a 
vzhledem k návaznosti na tento byt zůstane v majetku města. Tzn. k prodeji je 
určeno celkem 13 garáží.  Dle právního výkladu tyto garáže nelze prodávat dle 
Zásad, tak jako byly prodány byty. 
Z 13 garáží určených k prodeji je 10 garáží v nájmu stávajících vlastníků bytů. Je 
zájem, aby tito nájemci bydlící v domě (vlastnící byt) měli možnost se stát i 
vlastníky garáží. Další 3 garáže jsou v nájmu osob, které v domě nebydlí (jsou to 
ZŠ Čapkova a další dvě osoby, které dříve v domě bydleli). 

 
Závazný postup prodeje garáží v domě Klatovy, Hálkova 132/V 
1) Za cenu dle znaleckého posudku, kterou je určena obvyklá cena garáže 

(všechny mají stejné rozměry), tj. 281.000 Kč bude nabídka ke koupi 
stávajícím nájemcům garáží, kteří jsou zároveň majiteli bytů v domě. 
V případě souhlasu bude připravena realizace prodeje.  

2) Ostatní garáže, tj.: 
- ty, jejíž nabídku dle bodu 1) nevyužili stávající nájemci garáží a zároveň 

vlastníci bytu, 
- garáže, které jsou v nájmu osob, které v domě nevlastní byt (cizí nájemci).  

Těmto nájemníkům bude ukončen nájem dohodou či výpovědí a garáž bude 
nabídnuta k prodeji obálkovou metodou těm zájemcům v domě, kteří vlastní byt, 
nevlastní garáž ani nemají pronajatou a projeví zájem o koupi. Garáže se budou 
prodávat obálkovou metodou každá jednotlivě, zájemce se může zúčastnit 
neomezeného počtu prodejů, koupit však bude moci pouze jednu garáž. 
V případě, že žadatel bude úspěšný u více prodejů má možnost výběru, kterou 
garáž si koupí. Minimální nabídková cena bude ve výši 281.000 Kč (obvyklá cena 
dle znaleckého posudku ze dne 29.7.2021 vypracovaná Ing. Chocem). 

 
Po schválení postupu bude ZM předložen ke schválení návrh na prodej konkrétní 
garáže konkrétnímu zájemci. 
S výše uvedeným návrhem postupu prodeje garáží byli osobně seznámeni 
všichni obyvatelé domu na společném setkání dne 02.11.2021. K výše 
uvedenému návrhu postupu ze strany obyvatel domu nebyly zásadní připomínky. 
Rada města doporučila ZM schválit závazný postup. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo závazný postup prodeje garáží v domě Klatovy, 
Hálkova 132/V.  
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
usnesení bylo schváleno. 
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Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Prodej pozemku (Habartice) 
 k.ú. Habartice – pp.č. 790/8 – oddělená část z pp.č.790/4 dle GP č.229-

2117/2021, ostatní plocha, žadatel: , . , , 
výměra 142 m2. 
Cena dle ZP: 
- administrativní 227,43 Kč/m2 celkem 32.300,00 Kč bez DPH 

 - obvyklá 230,00 Kč/m2 celkem 32.660,00 Kč bez DPH 
Znalec stanovil cenu obvyklou porovnáním s obdobnými pozemky: Klatovy – 
ul. Nádražní – stavební pozemek za 253,00 Kč/m2, Obytce – stavební 
pozemek za 215,00 Kč/m2, Týnec – zbytkový pozemek – 205,00 Kč/m2. 

 Žadatel počátkem roku zakoupil nemovitost (polorozpadlou chalupu) na 
pozemku st. 40 v Habarticích (samota u vysílače Barák). Veškeré pozemky 
kolem jeho nemovitosti jsou ve vlastnictví města Klatovy, SPÚ a Lesů ČR. 
Žadatel by chtěl od města odkoupit část pozemku před svojí nemovitostí – 
zelená plocha za účelem vytvoření zázemí pro plánovanou rekonstrukci 
objektu a pro rozšíření vlastnictví u své nemovitosti. Tato část byla oddělena 
geometrickým plánem s odstupem od zaměřené cesty 1,5 m.     

 Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku s poukázáním na rovný 
přístup a na již OV doporučený prodej protilehlého pozemku panu . 
Osadní výbor nesouhlasil s prodejem pozemku žadateli z jím uplatňovaného 
principu, že „cizím občanům se pozemky neprodávají, protože jsou s nimi 
potom jenom problémy“. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 790/8 (oddělená část 
z pp.č.790/4 dle GP č. 229-2117/2021) o výměře 142 m2 v k.ú. Habartice 
u Obytců vlastníku sousedních nemovitostí , . , 

, za cenu dle ZP obvyklou ve výši 230,00 Kč/m2, tj. celkem 
32.660,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
usnesení bylo schváleno. 
 
 

2) Prodej/směna pozemků (Kydliny)  
 a) soukromé: k.ú. Kydliny – část pp.č. 105/3 (7 m2) a část 105/1 (9 m2) 
 b) obecní: k.ú. Kydliny – pp.č. 105/4 (33 m2), 

vlastníci: manž.  a , , . 
Cena: 
a) prodej: ZP nebyl zadán, cena obvyklá: 250,00 Kč/m2, obdobné prodeje: 

Sobětice –  200,00 Kč/m2,  250,00 Kč/m2, 
b) směna: bez finančního plnění a s nabídkou přemístění soukr. oplocení pro 

rozšíření cesty na náklady města. 
 Majitelé nemovitostí v k.ú. Kydliny  a  žádají 

o odprodej sousedního obecního pozemku, který dlouhodobě využívají jako 
zahradu (v oplocení). Na obecním pozemku žadatelé vybudovali betonovou 
podezdívku s plotem, která dle jejich tvrzení v době výstavby (r. 1993) 
odpovídala výpisu z katastru nemovitostí.  Město navrhuje vypořádání formou 
směny za část jejich pozemku v nejužším místě místní komunikace. S tím 
manž.  nesouhlasí. 

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemku, doporučila schválit 
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směnu. 
Osadní výbor souhlasil se směnou pozemků, rozšíření komunikace by bylo 
velkým přínosem, kolem domu p.  není možné projet s větším autem 
(popeláři, stavebniny, atd.). 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o: 
a) prodeji obecního pozemku pp.č. 105/4 o výměře 33 m2 v k.ú. Kydliny do 

vlastnictví manž.  a , , 
, za cenu obvyklou ve výši 250,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude 

účtováno), tj. celkem 8.250,00 Kč bez DPH, 
b) směně částí pozemků pp.č. 105/1 a 105/3 v k.ú. Kydliny o celkové výměře 

cca 16 m2 ve vlastnictví manž.  a ,  
, , za obecní pozemek pp.č. 105/4 o výměře 33 m2 v k.ú. 

Kydliny, bez finančního plnění. 
 Hlasování – a) prodej: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 22 členů – 

prodej pozemku nebyl schválen. 
 
 Hlasování – b) směna: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel 

hlasování – směna pozemků byla schválena. 
 
 
3) Prodej pozemku (Klatovy, U Zastávky)  
 k.ú. Klatovy – část pp.č. 3934/3, žadatel: LAPETRANS s.r.o., Lhovice 6, 

p. Švihov, výměra cca 200 m2, cena  dle ZP: administrativní i obvyklá: 
404,00 Kč/m2 – celkem cca 80.800,00 Kč. 

 Znalec nemohl stanovit cenu obvyklou, kupní cenu proto stanovil odhadem na 
základě výsledků administrativní metody. (Nelze-li stanovit cenu obvyklou ani 
tržní hodnotu dle ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, navrženou kupní cenou při prodeji nemovitostí se stává cena 
zjištěná. Pozemek byl proto oceněn administrativní metodou.) 
Ze stejného pozemku byla v r. 2018 prodána část 173 m2 za 280,00 Kč/m2 

.  
  Žadatel je novým vlastníkem nemovitostí v ul. U Zastávky a žádá o prodej 

části obecní pp.č. 3934/3, navazující na jeho nemovitosti z důvodu 
vlastnického scelení pozemků a možnosti osazení vrat k zabezpečení svých 
nemovitostí. Žadatel současně jedná se SŽ s.o. o odkoupení navazujících 
částí pp.č. 3934/1 u žel. trati.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části obecní pp.č. 3934/3 o výměře 
cca 200 m2 v k.ú. Klatovy za cenu obvyklou 404,00 Kč/m2, celkem cca 
80.800,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno) do vlastnictví firmy 
LAPETRANS s.r.o., Lhovice 6, Švihov. 
 
JUDr. Štancl – jak to historicky vzniklo, že někdo vlastní cestu, někdo jiný 
stavbu? 
 
P. starosta – areál vlastní z části SŽ, jak to vzniklo historicky, neumím říct. 
Pozemek za branou je náš. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 

3.  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  O  DOTACI  NA  AKCI  „RPS  POD  HŮRKOU,  KLATOVY 
– 3. ETAPA,  ČÁST 2“, schválení aktualizace projektu a realizace akce 
 
Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil pro rok 2022 výzvu k předkládání 
žádostí o dotaci do programu Regenerace sídlišť s věcným zaměřením na přeměnu 
městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného 
prostředí.  
 
Termín pro podání žádosti je do 15.12.2021.  
 
Obecná pravidla programu 
Žádosti podané v rámci uvedené výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 
390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Podporovanými aktivitami jsou např. výstavba nebo rekonstrukce dopravní 
infrastruktury (zejména místní komunikace, chodníky a cyklistické stezky), výstavba 
protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání, výstavba nebo 
rekonstrukce technické infrastruktury (zejména opatření pro zachování nebo 
zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a 
zpomalení odtoku přívalových dešťových vod), odstranění nadzemního vedení 
vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením, oprava nebo doplnění 
veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, realizace 
opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště, úprava veřejných prostranství (zejména 
oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch), 
výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským 
mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené 
s výsadbou stromů a zatravněním. 
Na projekt/etapu financované podle tohoto nařízení nesmí být použita podpora 
z evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu 
nebo rozpočtu státního fondu s výjimkou fondu.  
Na regenerovaných plochách nesmí být v souladu s podmínkami poskytování 
veřejné podpory provozována ekonomická činnost. 
 
Výše dotace 50 % uznatelných nákladů, max. 6 mil. Kč na jeden projekt. 
Doba realizace stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 6 měsíců ode dne 

uzavření Smlouvy o dotaci a ukončeny max. do 2 let od uzavření 
smlouvy. 

Udržitelnost 5 let od ukončení realizace projektu. 
 
Dle podmínek poskytovatele dotace musí každou aktualizaci projektu a projektový 
záměr schválit ZM. Aktualizace projektu řeší, co se již v rámci projektu realizovalo a 
co realizovat zbývá. Projektový záměr řeší etapu, na kterou je aktuálně žádost 
podávána, tzn., jedná se o souhrnné informace k 3. etapě, část 2. Oba dokumenty 
budou předloženy ZM ke schválení. 
 
Rekapitulace 
Na základě rozhodnutí ZM z 07.02.2012 byl zpracován projekt Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy a jeho ideový záměr byl projednán na 
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veřejném zasedání s občany 28.05.2012 a následně v ZM 26.06.2012 a 
04.09.2012. Projekt zpracovala na základě výběrového řízení firma Ing. Radek 
Pikhart, Klatovy.  
Projekt RPS Pod Hůrkou řeší regeneraci celého sídliště v 10 etapách. Na všechny 
etapy je vydáno a je platné územní rozhodnutí. Stavební povolení bylo dosud 
vydáno na 1., 2., 3., 7. a 8. etapu: 
Rekapitulace nákladů a financování (u realizovaných etap skutečné výdaje vč. 
DPH, u ostatních etap částky dle projektu z roku 2012): 
1. etapa I. část – prostor vnitrobloku Prusíkovy ulice, celk. náklady: 8,8 mil. Kč 

(realizována v r. 2016 z vlastních prostředků města), 
II. část – okolí Prusíkovy ulice směrem k ulici Cibulkově: celk. náklady: 
7,7 mil. Kč, (realizována v r. 2017 z vlastních prostředků města), 

2. etapa  I. část – okolí Prusíkovy ulice směrem k Podhůrecké – prostor při 
Podhůrecké ulici, okolo objektu občanské vybavenosti (kanceláře), 
objektu Sparty a prodejny Coop a dále prostor domů v ul. Krátká, celk. 
náklady: 12,1 mil. Kč,  
(realizována v r. 2020 s dotační podporou 5,3 mil. Kč ze SFPI), 
II. část – revitalizace zeleně, chodníků a parkovací plochy u Sparty a 
mezi MŠ a prodejnou, celk. náklady: 4,1 mil. Kč  
(realizována v r. 2021 z vlastních prostředků města), 

3. etapa  I. část – úsek v ulici Nádražní a Hlávkova – celk. náklady: 10,9 mil. Kč 
(realizována v r. 2021 z vlastních prostředků města) 
II. část – vnitroblok Nádražní-Hlávkova-Cibulkova-Podhůrecká – celk. 
náklady: 11,5 mil. Kč (předpokládané výdaje pouze na realizaci stavby), 

4. etapa  blok Podhůrecká-Nerudova, předpokládané náklady: 14 mil. Kč, 
5. etapa  blok ul. Nerudova, předpokládané náklady: 11 mil. Kč, 
6. etapa  blok ul. Družstevní, předpokládané náklady 15 mil. Kč, 
7. etapa  ul. Podhůrecká, celk. náklady: 26,5 mil. Kč,  

(realizována v r. 2020 s dotační podporou 8,9 mil. Kč z MMR), 
8. etapa  ul. Cibulkova, předpokládané náklady: 14,7 mil. Kč (cenová úroveň 

r. 2021), (v 01/2021 bylo vydáno stavební povolení), 
9. etapa ul. Nádražní, předpokládané náklady: 30 mil. Kč, 
10. etapa blok řadových garáží, předpokládané náklady: 8 mil. Kč. 
 
V souladu se schválenou etapizací navrhujeme pokračovat v realizaci 2. části 3. 
etapy, na kterou je vydáno platné stavební povolení. V rámci této části bude 
revitalizován vnitroblok Nádražní-Hlávkova-Cibulkova-Podhůrecká. Náklady na část 
2 jsou předpokládány ve výši 11.475.067,84 Kč vč. DPH (cenová úroveň 
z 11/2021). Jedná se o náklady pouze na stavební práce, které budou předmětem 
žádosti o dotaci. 
 
Rozsah 3. etapy, část 2 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích míst, zeleně a 
VO ve vnitrobloku Nádražní-Hlávkova-Cibulkova-Podhůrecká. V rámci stavby dojde 
k obnově ploch pro věšáky na prádlo, přístřešků pro nádoby a kontejnery na SKO a 
doplnění mobiliáře. Cílem návrhu je především zklidnění vnitrobloku a navýšení 
počtu parkovacích stání, která budou řešena jako kolmá. 
Termín realizace akce (předpoklad): 11.07.–31.10.2022 
Předpokládané financování 3. etapy, část 2: 
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Celkové výdaje projektu  11.475.067,84 Kč 
Z toho:  neuznatelné náklady      618.755,49 Kč  
(např. vypracování veškeré dokumentace spojené s akcí, zkoušky a měření, průzkumy) 
 uznatelné náklady 10.856.312,35 Kč 
Dotace    5.428.156,17 Kč  
Podíl města    6.046.911,67 Kč  
Financování bude na základě výsledků VZ upraveno. 
 
Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu RPS, projektový záměr, 
financování a realizaci v r. 2022. 
 
Přílohy: 
Situační snímek s vyznačením rozsahu 3. etapy a rozdělením na část 1 a část 2 
Aktualizace projektu 
Projektový záměr 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo: 
a) aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“ 

z listopadu 2021, vypracovanou dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

b) projektový záměr „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 
3. etapa, část 2“ z listopadu 2021, 

c) realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 
3. etapa, část 2“ v roce 2022 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
cca 11,5 mil. Kč vč. DPH, 

d) dofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 
3. etapa, část 2“ dle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné 
výši nákladů neuznatelných. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ č. 5/2021 

 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.12.2020 schválilo rozpočet města 
pro rok 2021. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 78.198 tis. Kč. 
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2020 ve výši 
288.083 tis. Kč se pro rok 2021 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 
366.281 tis. Kč, která může být použita na financování jednotlivých akcí města 
v roce 2021. V rámci rozpočtových opatření č. 1/2021 – 4/2021 z ní bylo využito 
celkem 147.404 tis Kč. Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření 
č. 5/2021.  
 
Vliv rozpočtového opatření č. 5/2021 na rozpočet města pro rok 2021 je pak 
následující:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2020 288.083 tis. Kč 
Rozpočtový přebytek 2021   78.198 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2021 celkem 366.281 tis. Kč 
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Čerpání v rámci RO č. 1/2021 – 4/2021           - 147.404 tis. Kč 
Navýšení rezervy v rámci RO č. 5/2021 +19.980 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2021 238.857 tis. Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 projednaly na svém společném jednání finanční 
komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města dne 15.11.2021 a 
06.12.2021 a doporučují jej orgánům města ke schválení.  
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

Zůstatek rozpočtové rezervy 2021 218 878   

1 

Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona 
č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 za další 
bonusové období, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor 
MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města 

219   

2 

Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje určená na úhradu části 
nákladů stavebních a restaurátorských prací spojených se 
zachováním a obnovou památkové hodnoty objektu kaple sv. Anny na 
stp.č. 701, k.ú. Klatovy, Hůrka - rekonstrukce podlahové plochy, 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

200   

3 

Vratky nevyčerpaných dotačních prostředků v souvislosti s finančním 
vypořádání dotací za rok 2021 v rámci Fondu dotací, zvýšení rozpočtu 
příjmů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dotací a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

150   

4 
Vyúčtování projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021" pro 
Mateřskou školu Klatovy - vratka dotace, snížení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MŠ Klatovy 

-98 -98 

5 
Dotace z IROP na projekt „Expozice refektář č. 59/I", zvýšení rozpočtu 
příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

19 098   

6 
Příjmy z prodeje plynovodů z majetku města (poměrná část za rok 
2021), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

2 302   

7 

Navýšení rozpočtu příjmů z vlastní činnosti města - přijaté úplaty za 
zřízení věcných břemen od společnosti T-Mobile pro rok 2021, 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

1 290   

8 

Zařazení zpracování projektové dokumentace na akci „Zimní stadion 
Klatovy - střecha" do rozpočtu města pro rok 2021, zvýšení rozpočtu 
výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a čerpání rozpočtové 
rezervy města 

  315 

9 

Zařazení zpracování projektové dokumentace na akci „Zimní stadion 
Klatovy - ledová plocha odvlhčení" do rozpočtu města pro rok 2021, 
zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a čerpání 
rozpočtové rezervy města 

  200 

10 
Navýšení rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2021, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - Finanční 
odbor MěÚ 

  2 900 

11 
Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

491 491 

11 
Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, navýšení 
rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ a čerpání 
rozpočtové rezervy města 

  280 
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12 

Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního 
projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 
2021/2022" pro ZŠ Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 
14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova 

21 21 

12 

Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu 
„Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro 
Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - 
Řízené organizace města, MŠ Klatovy 

38 38 

13 

Korekce příjmů z prodeje bytů a nebytových prostor v rámci 
hospodářské činnosti města pro rok 2021, snížení rozpočtu příjmů 
kap. 14 - Řízené organizace města, HČ a snížení rozpočtové rezervy 
města 

-1 865   

14 

Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování 
základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy - navýšení dotace pro rok 2021 na základě uzavřeného 
Dodatku č. 2, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, MěÚSS 

2 387 2 387 

15 

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a 
městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 
v letech 2020-2021 za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní 
nebo městskou policii, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 2 - 
Městská policie 

105 105 

16 
Dotace z OPŽP na projekt „Zateplení kulturního domu Klatovy", 
zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

344   

17 
Navýšení rozpočtu správních poplatků Hospodářského odboru MěÚ 
pro rok 2021,  výšení rozpočtu příjmů kap. 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

40   

18 
Rozpočtování příjmů ze sankčních plateb (smluvních pokut) na 
Odboru rozvoje města MěÚ pro rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů 
kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

80   

18 
Navýšení rozpočtových příjmů z přijatých pojistných náhrad v roce 
2021, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

72   

19 

Zařazení akce „Rozšíření městského kamerového systému" do 
rozpočtu města pro rok 2021, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ a čerpání rozpočtové rezervy města (dotace od 
Plzeňského kraje ve výši 235 tis. Kč přijatá v roce 2020) 

  471 

20 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Tolstého pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého a 
čerpání rozpočtové rezervy města  

  179 

20 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Čapkova pro rok 2021, zvýšení 
rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova a 
čerpání rozpočtové rezervy města 

  136 

20 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Masarykova ZŠ pro rok 2021, 
zvýšení rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
Masarykova ZŠ a čerpání rozpočtové rezervy města  

  220 

20 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Plánická pro rok 2021, zvýšení 
rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická a 
čerpání rozpočtové rezervy města  

  174 
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20 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Mateřské školy Klatovy pro rok 
2021, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
MŠ Klatovy a čerpání rozpočtové rezervy města  

  460 

21 

Dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-právní 
ochrany dětí pro rok 2021 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu 
MPSV, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání 
dotace za rok 2021), zvýšení rozpočtu výdajů kap. 8 - Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy 
města 

  240 

22 

Navýšení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Klatovy 
pro rok 2021 z důvodu protiepidemických opatření, zvýšení rozpočtu 
výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěKS a čerpání 
rozpočtové rezervy města  

  400 

23 

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III, 
Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

4 025   

24 

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR - 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje 
spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - SDH 
Klatovy, Klatovy-Luby, Tupadly, Střeziměř, Štěpánovice, Habartice, 
Dehtín, Tajanov, Točník na výdaje spojené s odbornou přípravou 
velitelů a strojníků a výdaje za uskutečněný zásah mimo územní 
obvod zřizovatele JSDHO na výzvu územně příslušného operačního a 
informačního střediska HZS kraje, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů 
kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

38 38 

Celkem 28 938 8 958 

Navýšení rozpočtové rezervy města 19 980   

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2021 238 857   

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.   

 
JUDr. Štancl – položka 19 – rozšíření kamerového systému – to je jistě zamýšleno 
jako zvýšení bezpečnosti, ale tato aktivita má také rub, a to je zvýšený zásah do 
soukromí. Mohli bychom se dozvědět, kde se další kamery objeví? 
 
Bc. Steinbach – jedná se o výměnu dvou kamer v ulici Podbranská a Plánická, 
výměna z analogové na digitální. 
 
Bc. Strolený – finanční výbor a finanční komise projednaly rozpočtové opatření 
č. 5/2021 na svém jednání 15.11.2021 a 06.12.2021 a doporučují ZM schválit. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5. ZRUŠENÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK 
A  VODOVOD  A  KANALIZACE  DEHTÍN 
 
1) Peněžní fond vodovod a kanalizace Točník 
Zastupitelstvo města Klatov zřídilo dne 07.11.2017 peněžní fond na zajištění 
refinancování projektů  „Kanalizace Klatovy-Točník“ a „Vodovod Klatovy-Točník“. 
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Fond má dle schváleného statutu dočasný charakter a má být ukončen v okamžiku, 
kdy budou obě investice plně splaceny.  
Vzhledem ke skutečnosti, že ke splacení již došlo, navrhujeme zrušení fondu. 
 
2) Peněžní fond vodovod a kanalizace Dehtín 
Fond byl vytvořen s účinností od 01.05.2019. Má opět dle schváleného statutu 
dočasný charakter, jeho trvání je závislé na době realizace projektů „Vodovod 
Dehtín“ a „Kanalizace Dehtín“ a zajištění jejich plného refinancování zpět 
z prostředků fondu. V okamžiku, kdy budou obě investice plně splaceny 
z prostředků fondu, má být existence fondu ukončena. 
Obdobně jako u předchozího fondu, navrhujeme zrušení fondu z důvodu splacení 
investičních projektů. 
 
Příjmy rušených fondů se stanou příjmy vodohospodářského fondu. 
 
Přikládáme finanční vyúčtování prostředků obou fondů.  
 
Rada města navržený postup doporučuje. 
 
Přílohy: vyúčtování fondů 
 

Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo zrušení peněžních fondů vodovod a kanalizace 

Točník a vodovod a kanalizace Dehtín. 
2) Zastupitelstvo města schválilo převedení zůstatků peněžních fondů vodovod a 

kanalizace Točník a vodovod a kanalizace Dehtín do vodohospodářského fondu 
v rámci ročního zúčtování. 

 
Bc. Strolený – finanční výbor a finanční komise projednaly na svém jednání 
06.12.2021 a doporučují ZM schválit. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  NÁVRH  VODNÉHO  A  STOČNÉHO  NA  ROK  2022 
 
Předkládáme kalkulaci vodného a stočného na rok 2022 sestavenou dle přílohy č. 5 
(„Platební mechanismus“) koncesní smlouvy. Ta obsahuje tzv. zjednodušený 
finanční model, který jsme povinni s ohledem na čerpané dotační prostředky 
dodržovat.  
 
Tabulka 1: Vodné a stočné 2022 
 

 cena bez DPH cena včetně DPH 
vodné (Kč/m3) 35,06 38,57 
stočné (Kč/m3) 27,30 30,03 
Celkem 62,36 68,60 

 
Poznámky ke kalkulaci jsou obsaženy v přiložené průvodní zprávě. 
 



15 

 

Tabulka 2: Vývoj cen vodného a stočného 
 

Ceny včetně 
DPH 

2019 2020 2021 2022 

vodné (Kč/m3) 36,26 36,51 36,90 38,57 

stočné (Kč/m3) 29,64 30,91 28,97 30,03 
Celkem 65,90 67,42 65,87 68,60 

 
Finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města projednaly návrh 
vodného a stočného na rok 2022 na svém společném jednání dne 06.12.2021. 
Rada města projednala návrh na svém jednání dne 07.12.2021. 
 
Přílohy 
1. Položkové kalkulace vodného a stočného na rok 2022 
2. Průvodní zpráva ke kalkulaci vodného a stočného na rok 2022 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2022 ve výši: 

a) V cenách bez daně z přidané hodnoty:  
 vodné ve výši 35,06 Kč/m3;  

 stočné ve výši 27,30 Kč/m3;  

 tj. vodné + stočné celkem 62,36 Kč/m3. 
b) V cenách včetně daně z přidané hodnoty:  

 vodné ve výši 38,57 Kč/m3,  

 stočné ve výši 30,03 Kč/m3;  

 tj. vodné + stočné celkem 68,60 Kč/m3. 
 
Ing. Zavřel – měl bych dotaz k výpočtu ceny pro vodné a stočné, konkrétně řádek 8 
výrobní režie a řádek 9 správní režie. Vím, že pod ně lze zařadit např. spotřebu 
energií, náklady spojené s provozem, náklady na výpočetní techniku, cestovní 
náklady atd. I přesto bych prosil o jednotlivé konkretizování a výši jednotlivých 
nákladů s těmito režiemi spojenými. 
 
Ing. Nedvěd – obsahovou náplň nákladových položek výrobní a správní režie 
upravuje vyhláška ministerstva zemědělství. Do výrobní režie jsou zahrnovány 
náklady, které souvisejí s výrobní činností, v případě provozovatele vodovodů a 
kanalizací jsou to náklady související s provozováním vodovodů a kanalizací. 
Konkrétně se jedná např. o odpisy provozního majetku, náklady na materiál, 
energie, dopravu, nájemné a další náklady související s provozním střediskem 
vodovodů a kanalizací. Správní režie zahrnuje náklady související s vedením 
společnosti a administrativou. Obsahově se jedná o podobné náklady jako 
u výrobní režie. Položky výrobní a správní režie v kalkulaci jsou pouze 
v agregované podobě a vycházejí z kalkulace roku 2021 při dodržení pravidel 
cenotvorby. Skutečné náklady na výrobní a správní režii samozřejmě sledujeme 
v dílčích nákladových položkách, ale tyto konkrétní údaje zde nemám k dispozici. 
 
Ing. Zavřel – příště bych chtěl požádat o trošku detailnější rozpis nákladů. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, proti byl 1 člen – usnesení bylo 
schváleno. 
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7.  NÁVRH  ROZPOČTU  MĚSTA  PRO  ROK  2022 
     DOTACE  NAD  50.000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 

 
Rozpočet města Klatovy na rok 2022 
Návrh rozpočtu města Klatovy na rok 2022 vychází ze schváleného rozpočtu města 
pro rok 2021, analýzy očekávané skutečnosti roku 2021 a z aktualizovaného 
rozpočtového výhledu města na roky 2022-2026 zpracovaného odbornou firmou 
AQE Advisors, a.s. 

Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 124.033 tis. Kč. Tento přebytek bude, 
společně se započtením rozpočtové rezervy roku 2021 (v aktuální výši 
238.857 tis. Kč, která je výsledkem rozpočtového opatření č. 5/2021), převeden 
do rozpočtové rezervy města pro rok 2022. Bude použit na úhradu neinvestičních 
a investičních akcí města v roce 2022. O financování jednotlivých akcí bude 
rozhodovat zastupitelstvo města v průběhu roku 2022 formou rozpočtových 
opatření. 
Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup také na 
internetových stránkách města, a to ode dne 28.11.2021. Dne 15.11.2021 byl 
projednán na společném jednání finanční komise rady města a finančního výboru 
zastupitelstva města. Oba orgány doporučují radě města, resp. zastupitelstvu města 
navrhovaný rozpočet města pro rok 2022 schválit. Dne 22.11.2021 se v této věci 
uskutečnil pracovní seminář zastupitelstva města s podrobnou komentovanou 
prezentací.  
V příloze jsou obsaženy podklady k jednotlivým závazným ukazatelům rozpočtu 
města pro rok 2022, včetně návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města pro 
roky 2022-2026 (SVR) zpracovaného odbornou firmou AQE Brno. V souladu se 
zákonem o rozpočtových pravidlech podléhá i návrh SVR zásadě publicity, tj. 
povinnému zveřejnění minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města 
na fyzické i úřední desce. Tato zákonná povinnost byla splněna vyvěšením dne 
29.11.2021.   
 
Přílohy:  
Návrh rozpočtu města na rok 2022:  

1. Základní tabulka rozpočtu města Klatovy na rok 2022 
2. Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 pro jednotlivé kapitoly 

(odbory MěÚ) 
a) Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol  
b) Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol  
c) Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol  

3. Rozpočet kapitoly 13 – Peněžní fondy města pro rok 2022 
4. Rozpočet kapitoly 14 – Organizace řízené nebo vlastněné městem pro rok 

2022 
5. Zadluženost města Klatovy v roce 2022 – plán splácení úvěrů   
6. Limit na platy zaměstnanců města Klatovy v roce 2022 
7. Plán hospodářské činnosti města pro rok 2022 

Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2022-2026 
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Návrh na usnesení:  
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 2022-2026 
b) rozpočet města Klatovy na rok 2022 takto: 

 Celkové příjmy rozpočtu ve výši:    523.968 tis. Kč 

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši:    384.545 tis. Kč 

 Rozpočtovou rezervu pro rok 2022 ve výši:      124.033 tis. Kč 

 Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2021 ve výši 238.857 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 úvěrů dle Přílohy č. 5 

 Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 6 

 Plán hospodářské činnosti města pro rok 2022 dle Přílohy č. 7.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
Město Klatovy obdrželo žádosti o mimořádné dotace pro rok 2022 od níže 
uvedených subjektů. Tabulka obsahuje kromě informací o výši předložené žádosti 
o dotaci pro rok 2022 i částky schválených dotací v předchozích letech.  

Žadatel Schváleno pro 
rok 2019 

Schváleno pro 
rok 2020 

Schváleno 
pro rok 2021 

Žádost pro 
rok 2022 

Stálá divadelní scéna Klatovy 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 

SK Klatovy 1898, z.s.  300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

TJ Start Luby, z. s. 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 

HC Klatovy z.s. 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 

Senior HC Klatovy s.r.o.  350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 400 000 Kč 

Basketbalový klub Klatovy 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 

Pošumavský automotoklub 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 

SK Volejbal Klatovy, z.s.     81 000 Kč 

Celkem 4 970 000 Kč 4 970 000 Kč 4 970 000 Kč 5 151 000 Kč 

 
Všechny dotace budou, po schválení zastupitelstvem města, vyplaceny z rozpočtu 
Fondu dotací pro rok 2022, s výjimkou dotace pro Pošumavský auto moto klub, 
která bude vyplacena ze Zlatého fondu pro rok 2022. Stejná žádost o podporu 
zajištění nejstarší české soutěže 56. ročníku Rallye Šumava Klatovy a jediného 
Mistrovství Evropy historických vozidel v ČR 30. Historic Vltava Rallye je určena 
k financování ze Zlatého fondu i pro rok 2023.  
 
Ing. Chroust – v rozpočtu už máme jednu dotaci, kterou jsme neuvedli v tomto 
materiálu, a týká se to dotace na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, kterou 
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pravidelně každým rokem platíme Plzeňskému kraji, je požadavek na rok 2021 ve 
výši 780.000 Kč. My s touto částkou počítáme v rozpočtu, je také třeba, aby 
proběhla jako dotace jednáním zastupitelstva. 
 
Pan starosta – v rozpočtu na rok 2021 máme dotaci již schválenou, nicméně měli 
bychom ji potvrdit samostatným rozhodnutím. Já bych vám navrhoval, protože 
v letošním roce šly pohonné hmoty nahoru, abychom tuto cenu s Plzeňským krajem 
zafixovali i na rok příští, protože bude logicky tendence navyšovat tuto věc.  
 
Návrh na usnesení 
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: 
a) z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022, resp. rozpočtu Zlatého fondu pro rok 2022 

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným subjektům: 
 Stálá divadelní scéna Klatovy             700.000 Kč 

 SK Klatovy 1898, z.s.    300.000 Kč 

 Tělovýchovná jednota Start Luby     200.000 Kč 

 Hockey club Klatovy                 2.250.000 Kč 

 Senior HC Klatovy, s r.o.        350.000 Kč 

 Basketbalový klub Klatovy    320.000 Kč 

 Pošumavský auto moto klub    850.000 Kč 

 SK Volejbal Klatovy, z.s.       81.000 Kč 
b) z rozpočtu kapitoly 6 (Hospodářský odbor): 

 Plzeňský kraj – účelová dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK 
v roce 2021 ve výši 778.995 Kč. 

 Plzeňský kraj – účelová dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK 
v roce 2022 ve výši 778.995 Kč. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
8.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.  1/2022 

Na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2021 je připraven k projednání návrh 
rozpočtu města pro rok 2022. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 
124 mil. Kč. Se započtením zůstatku rozpočtové rezervy města za rok 2021 (jako 
výsledek rozpočtového opatření č. 5/2021 ve výši cca 239 mil. Kč) se pro rok 2022 
jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 363 mil. Kč, která může být použita na 
financování jednotlivých akcí města v roce 2022. Částky výjimečně uvádíme v mil. 
Kč, předmětem diskuse a rozhodnutí bude též rozhodnutí o převedení zůstatků 
fondů „Točník a Dehtín“. První návrh jejího použití ve výši 77,9 mil. Kč obsahuje 
rozpočtové opatření č. 1/2022 – viz příloha. 
Poznámka: Dopravní investice obsažené v rozpočtovém opatření jsou uvedeny 
v plných částkách včetně daně z přidané hodnoty, které, předpokládáme, bude 
město financovat. Po upřesnění návrhu vodohospodářského fondu (počátkem roku 
2022) budou tyto částky korigovány o výdaje financované právě z tohoto fondu. 
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Předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 projednaly na společném 
jednání dne 06.12.2021 finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva 
města a doporučují jej orgánům města ke schválení.  
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  
Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2022 124 033   

Aktuální rozpočtová rezerva roku 2021 (po ROO č. 5/2021) 238 857   

  Rozpočtová rezerva 2022 362 890   

1 

Zařazení akce „Expozice refektář čp. 59/I" do rozpočtu 
města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 
(předpokládaná výše dotace 4.429 tis. Kč, 90 % uznatelných 
nákladů) 

  3 700 

2 
Příjmy z prodeje plynovodů z majetku města (poměrná část 
za rok 2022), zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města 

2 300   

3 

Zařazení akce „RPS Pod Hůrkou III. etapa 2. část - 
vnitroblok" do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - 
Odbor rozvoje města MěÚ (předpokládaná výše dotace 
5.428 tis. Kč, 50 % uznatelných nákladů za stavební část) 

  11 740 

4 
Korekce rozpočtu nedaňových příjmů, uložených pokut 
Živnostenského odboru pro rok 2022, snížení rozpočtu 
příjmů, snížení rozpočtové rezervy města 

-10   

5 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových 
nákladů na závodní stravování zaměstnanců ZŠ Tolstého 
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ 
Tolstého 

  232 

5 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových 
nákladů na závodní stravování zaměstnanců ZŠ Čapkova 
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ 
Čapkova 

  200 

5 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových 
nákladů na závodní stravování zaměstnanců Masarykova 
ZŠ pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
Masarykova ZŠ 

  282 

5 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových 
nákladů na závodní stravování zaměstnanců ZŠ Plánická 
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, ZŠ 
Plánická 

  278 

5 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových 
nákladů na závodní stravování zaměstnanců Mateřské školy 
Klatovy pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, 
MŠ Klatovy 

  514 

6 

Zařazení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – 
III. etapa" do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - 
Odbor rozvoje města (předpokládaná výše dotace 
1.318 tis. Kč, 50 % uznatelných výdajů) 

  2 700 
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7 
Zařazení akce „Rekonstrukce střechy KD Točník" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města  

  2 900 

8 
Zařazení akce „Obchvat města Klatovy" do rozpočtu města 
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  16 300 

9 

Zařazení akce „Silnice I/22 Klatovy - Domažlická ulice" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ 

  27 100 

10 

Zařazení akce „Silnice I/27 Štěpánovice - průtah" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ (předpokládaná výše dotace Plzeňského kraje na 
výstavbu smíšené cyklostezky ve výši 2.500 tis. Kč) 

  10 700 

11 

Zařazení akce „Voříškova ul., Klatovy - okolí přejezdu" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ  

  3 500 

Celkem 2 290 80 146 

  Čerpání rozpočtové rezervy města 77 856   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 285 034   

 
Návrh na usnesení: 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022.   
2) Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací a financováním akce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa“ z rozpočtu města Klatovy v roce 
2022 v celkové výši 2.700 tis. Kč.  

 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
9.  AKTUALIZACE  PLÁNU  ROZVOJE  SPORTU  MĚSTA  KLATOV 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 11.12.2018 „Plán rozvoje sportu 
města Klatov“ (dále jen PRS). 
Od té doby vznikla nová sportoviště, změnily se Zásady pro poskytování dotací 
v oblasti sportu, byla navázána aktivní spolupráce se zástupci sportovních oddílů a 
spolků. 
OŠKCR proto připravil aktualizaci, ke které se měli možnost vyjádřit i zástupci 
sportovních organizací působících na území města. 
 
Do PRS byla nově doplněna analytická část, včetně věkové struktury obyvatel 
města, hlavní sportovní zařízení města byla rozšířena o školní sportoviště, ke 
změnám došlo i u priorit. Zcela nové jsou přílohy. 
 
Z výše uvedených důvodů předkládá OŠKCR zastupitelstvu upravený a 
aktualizovaný PRS, který byl předložen radě města na jejím zasedání dne 
23.11.2021. Rada města tento dokument vzala na vědomí a doporučuje jej ZM 
schválit. 
 
Příloha: Plán rozvoje sportu města Klatov 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Klatov. 
 
Ing. Zavřel – chybí mi tady vybudování dětského dopravního hřiště, ale možná ani 
tato myšlenka neexistuje. 
 
Pan starosta – tato myšlenka existuje, pracuje se na tom, aby se obnovilo dětské 
dopravní hřiště. Myslím, že na jarním jednání s ním budete seznámeni. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
10.  VOLBA  NOVÉHO  ČLENA  FINANČNÍHO  VÝBORU 
 
Člen finančního výboru pan Mgr. Igor Jakubčík rezignoval ke dni 31.07.2021 na 
funkci člena finančního výboru zastupitelstva města. 
 
Na uvolněné místo je MO ČSSD navržen pan Pavel Šefl, , 

. 
 
Příloha: návrh člena 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města zvolilo členem finančního výboru pana Pavla Šefla,  

, . 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
11.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Ing. Chroust – rád bych vám poděkoval za spolupráci v roce 2021 a popřál vám 
krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. 
 
 
12. NÁVRH NA POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY MÍSTOSTAROSTŮM 
MĚSTA 

 
Členovi zastupitelstva města může v souladu se zák. o obcích (§ 76) město 
poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště 
významných úkolů obce. Souhrnná výše odměn poskytnutých v kalendářním roce 
uvolněnému členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší 
odměny, která mu v průběhu roku náležela. 
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny musí být odůvodněn a projednán jako 
samostatný bod programu jednání zastupitelstva. Důvod poskytnutí odměny musí 
být uveden v usnesení zastupitelstva. 
 
Navrhuji zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné odměny: 
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- pro místostarostu Ing. Václava Chrousta ve výši dvojnásobku měsíční odměny za 
přípravu a zpracování rozpočtu města vč. finančního řízení příspěvkových 
organizací, pokrytí absence vedoucí finančního odboru nad rámec stanovených 
povinností, aktivní účast na zpracování územního plánu a strategií města, 

- pro místostarostu Ing. Martina Kříže ve výši jednonásobku měsíční odměny za 
zajištění kulturních akcí a aktivní řízení příspěvkových organizací v době 
pandemie COVID-19. 

 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny místostarostovi Ing. Václavu Chroustovi za přípravu a 
zpracování rozpočtu města vč. finančního řízení příspěvkových organizací, 
pokrytí absence vedoucí finančního odboru nad rámec stanovených povinností, 
aktivní účast na zpracování územního plánu a strategií města. 

2) Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši jednonásobku 
měsíční odměny místostarostovi Ing. Martinu Křížovi za zajištění kulturních akcí 
a aktivní řízení příspěvkových organizací v době pandemie COVID-19, zajištění 
projektu Zdravého města, příprava Komunitního plánování sociálních služeb. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 2 členové byli mimo jednací místnost – 
usnesení bylo schváleno.  
 
 
13.  DISKUSE 
 
JUDr. Štancl – rád bych požádal o nějaké srovnání, jaká je efektivita nového 
uspořádání svozu odpadů v porovnání s předchozí variantou. Kdyby bylo možno 
porovnat výsledky – náklady, příjmy. 
 
Ing. Chroust – výběr poplatku – jsme někde nad 9 miliony Kč za daný rok.  
 
Pan starosta – čili o milion korun výš, než když bylo „popelnicovné“.  
 
Ing. Chroust – pan starosta říkal, že by jednání zastupitelstva bylo 22.02.2022, to 
bychom o tom klidně mohli hovořit. 
 
P. Fiala – řítíme se do rozpočtového provizoria – víme už přibližně, co to bude pro 
město znamenat? Jestli se nás to dotkne? 
 
Ing. Chroust – my si myslíme, že budeme dostávat příspěvek na výkon státní 
správy stejně jako v minulém roce. Bude otázka, jak dlouho rozpočtové provizorium 
bude trvat, jak se to bude dotýkat dotací. 
 
Pan starosta – nebudou žádné dotační tituly otevřeny, dokud bude provizorium, to 
být nemůže. Neměli bychom se dotknout toho, co máme rozběhnuté, protože město 
má schválený rozpočet. Může nastat problém např. s dofinancováním sociálních 
služeb.  
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Ing. Chroust – jako město máme rezervy, které by nám pomohly toto přežít. 
 
P. Fiala – adventní trhy proběhly spolu s Klášterním bazarem v neděli. Nevím, proč 
byl Klášterní bazar součástí těch trhů, vždycky byl v sobotu, nebyl vázaný na trhy. 
Myslel jsem si, že tato věc bude pro všechny občany města, bez jakéhokoliv 
omezení. Nezaznamenal jsem na stránkách města, na facebooku, ani na radě 
města, že nás tam čeká nějaké opatření. Bylo to zapotřebí? 
 
Ing. Kříž – bylo to zapotřebí, protože neděle máme nastaveny jako kulturní program 
s prodejem vánočního sortimentu, bohužel se musíme vypořádat s opatřeními, 
která jsou, v neděli běžné trhy nemáme – v tržním řádu máme pouze všední dny. 
Museli jsme to napasovat na kulturní program, kde je nutné toto dělat, je to uvedeno 
v nařízení, proto jsme k tomu přistoupili touto cestou. Pak je volba buď v neděli 
nedělat nic, nebo touto formou. 
 
P. Fiala – proč Klášterní bazar nebyl v sobotu a nebyl vyčleněn z trhů? 
 
Ing. Kříž – není možné to udělat jako trh v neděli, chtěli jsme dát jako součást ten 
Klášterní bazar, jako jsme to udělali v loňském roce. Úplně vyčlenit čtyři stánky, dát 
k tomu program to úplně v dnešní době nejde. 
 
P. Fiala – jde o to, že to mohli navštívit i lidé, kteří nejsou očkovaní. Když někdo 
chce podpořit klatovskou věc a ti lidé se tam nemohli dostat. 
 
Ing. Kříž – pokud bychom to vyčlenili a dali v sobotu, tak na tom nic nemění, že by 
to byla kulturní akce a platilo by tam to samé. 
 
P. Fiala – nešlo to vymyslet nějak jinak? 
 
Ing. Kříž – pokud bychom nechtěli porušit opatření, tak jedině touto cestou.  
 
P. Fiala – já jsem zaznamenal, že některá města se s tím vypořádala. Bavím se 
o Klášterním bazaru, nebavím se o trhu. Přece když lidé v dobré vůli chtějí přispět 
na věc ve městě, přijdou tam a nejsou tam vpuštěni, to je přece špatně.  
 
Ing. Kříž – pokud bychom to v dnešní době pořádali i zvlášť, tak je to kulturní akce a 
musela by tam platit ta opatření, která platila na tom celku. Zároveň tam v neděli 
probíhal i kulturní program, který byl součástí prodeje. Celé to bylo jako kulturní 
akce, protože jinak uvést nejde. 
 
P. Fiala – kde bylo vyvěšeno, že tam ti lidé nesmí? Já jsem to nikde nezaznamenal. 
 
Ing. Kříž – my jsme měli uvedeno, že je třeba dodržovat všechna platná opatření. 
Byla tam cedule, kde byly ty záležitosti popsány. 
 
P. Fiala – když někdo není z města, jede sem, tak je mu nějaká cedule k ničemu. Já 
se ptám, kde to bylo vyvěšené? Nikde to nebylo vyvěšené, přece lidi nemůžou 
sledovat všechna opatření. Stačilo napsat jednoduchou větu: vstup pouze za 
stanovených opatření vyhlášených vládou. Nikde to nebylo. Chtěli jsme vybrat 
peníze na dobrou věc a ty jsme nevybrali. 
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Ing. Kříž – myslím si, že takhle úplně to nefungovalo, peníze jsme vybrali, na 
stáncích jsme vybrali obvyklé částky – na našem stánku cca 13 tisíc korun a na 
dalších to bylo obdobně. Přispět je možno až do konce ledna na účet.  
 
P. Fiala – lidi jsou naštvaní a nebudou chtít přispět. Proč by někdo něco posílal, 
když tam chtěl osobně něco jít koupit do těch stánků? Co se týká trhů, které ještě 
budou – to opatření bude stejné? To znamená, že v pondělí budou klasické trhy, 
kde nám to nikomu nevadí, pak bude úterý, středa, čtvrtek kdy to opáskujeme a 
když se bude chtít někdo vyfotit s naším krásným betlémem, tak ho tam nepustíme. 
 
Ing. Kříž – v neděli bude ten režim stejný, jako byl uplynulou neděli, s tím nejde nic 
jiného dělat, ale potom ve všední dny máme v tržním řádu, že se trhy mohou konat 
– proběhnout formou farmářských trhů s kulturním programem.  
 
P. Fiala – je to směšné. Vím, že nás do toho hodila vláda, ale je to směšné, jestli je 
to neděle, nebo pondělí, nebo úterý. 
 
Pan starosta – můžeme o tom vést diskusi hodně dlouho, nejjednodušší by bylo říci: 
nic, to jsme nechtěli. Samozřejmě to, co jste zmínil kolem Klášterního bazaru je 
špatně, pokud je to kulturní akce, což v neděli jinak nejde, mimochodem byla tam 
kontrola hned v 9 hodin ráno, jestli dodržujeme ty věci, tak to musí být tímto 
směrem. Co se týká běžných tržních dní, je to ve volnějším režimu, bez té pásky. 
Vím, že je to nepříjemné, že to mnoho lidí zamrzelo.  
 
Ing. Zavřel – já jsem naopak chtěl poděkovat vedení města za to, že nebylo 
odrazeno aktuálními opatřeními zakazujícími pořádání vánočních trhů a ač pouze 
pro vyvolené, tak našlo zákonnou cestu, jak Klatovanům zpříjemnit vánoční období. 
 
Pan starosta – prosím, ne pro vyvolené. Je to skutečně tak, jak je nařízeno. 
 
MUDr. Chroust – jaká je sledovanost přenosu zastupitelstva? Kolik je přístupů? 
 
P. Kalista – teď je tam 23, celkem přehrání 90. 
 
 
14.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise p. Mašek. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Pan starosta poděkoval zastupitelům za činnost ve výborech, komisích, pracovních 
zastupitelstvech, na jednáních zastupitelstva, kterou pro město Klatovy dělali. 
Popřál klidné svátky prožité ve zdraví a úspěšný rok 2022. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
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V 20:20 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 20. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 


