Počet stran: 36

Z Á P I S č. 24
ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne
28.06.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje
v Klatovech

Přítomno:

24 členů ZM (v 19:03 h se dostavil Mgr. Šklebený a Ing. Zavřel,
v 19:05 h Mgr. Pleticha, v 19:06 h p. Fiala, v 19:08 h p. Šafránek)

Omluveni: MUDr. Kuneš, Ing. Frydrych, MUDr. Jelínek

Přítomno občanů: 29

Program:
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov
1) Kontrola plnění usnesení
2) Návrhy na majetkoprávní úkony
3) Využití objektu bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV, Klatovy
4) Závěrečný účet města za rok 2021 + účetní závěrka města za rok 2021
5) Žádost TJ Sokol Klatovy o financování „Opravy plotu v Domažlické ul. v Klatovech“
6) Rozpočtové opatření č. 4/2022 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
7) Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Klatov pro volební období 2022-2026
8) Zřízení Osadního výboru Kal
9) Úprava čerpání sociálního fondu
10) Zprávy vedení
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr

Online přenos ze zasedání zastupitelstva města
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp.

je

možné

sledovat

ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města Mgr. Rudolf
Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 22.06.2022 ve
smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech jednání, neboť při
zahájení jednání je přítomno 19 členů zastupitelstva města.
Pan starosta upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva města je přenášeno online. 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:
Ing. Baroch zápis podepsal a souhlasí. MUDr. Kuneš nebyl přítomen na jednání,
zápis podepsal.
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: p. Buriánek a p. Papež.
Hlasování – p. Buriánek: pro se vyslovilo 18 členů, 1 člen se zdržel hlasování –
p. Buriánek byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Hlasování – p. Papež: pro se vyslovilo 19 členů ZM – p. Papež byl zvolen
ověřovatelem zápisu.
V tuto chvíli se dostavil Mgr. Šklebený a Ing. Zavřel – počet zastupitelů se zvýšil na
21.
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šklebený, Ing. Zavřel a Mgr.
Veselý.
Hlasování – Mgr. Šklebený: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování
– Mgr. Šklebený byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování – Ing. Zavřel: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování –
Ing. Zavřel byl zvolen členem návrhové komise.
Hlasování – Mgr. Veselý: pro se vyslovilo 21 členů ZM – Mgr. Veselý 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.
V tuto chvíli se dostavil Mgr. Pleticha – počet zastupitelů se zvýšil na 22.
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1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
S kontrolou plnění usnesení z 23. zasedání ZM konaného 29.03.2022 seznámil pan
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ing. Zavřel – přehled o dotacích je na internetu?
Pan starosta – je na stránkách města.
Ing. Zavřel – je tam skutečně nahraná žádost, potom výsledek, jestli vyhověla, kolik
bylo dáno a tak podobně?
Ing. Jarošík – je tam: žadatel, účel žádosti, částka, o kterou žádal, přidělená částka,
IČO žadatele.
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání ZM.
V tuto chvíli se se dostavil p. Fiala – počet zastupitelů se zvýšil na 23.
2. NÁVRHY NA MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
Část A
Hlasování – úkony č. 1 až 6: pro se vyslovilo 23 členů ZM – úkony č. 1 až 6 byly
schváleny.
V tuto chvíli se dostavil p. Šafránek – počet zastupitelů se zvýšil na 24.
7)

NOVÝ ÚKON – výkup/směna pozemků pro cyklostezku Luby-Sobětice
a) soukromé: k.ú. Sobětice u Klatov – část pp.č. 33/1 – .
,
– pp.č. 33/4 –
,
b) obecní: k.ú. Klatovy – části pp.č. 2845/2, 2845/5 a 2845/3,
vlastníci:
, . .
,
,
,
, výměra výkup: 4 041 m2 (pp.č. 33/1), směna:
2
13 897 m (pp.č. 33/4 – soukromé) a části pp.č. 2845/2, 2845/5 a 2845/3
(obecní) o celkové výměře 13 897 m2.
Cena smluvní 50,00 Kč/m2 – za tuto cenu město Klatovy vykupuje pozemky pro
cyklostezky a pod komunikacemi.
Město Klatovy připravuje vybudování cyklostezky Luby-Sobětice při vodoteči
v údolnici. Dle podkladů projektanta je zapotřebí získat do vlastnictví pruh o šíři
cca 6 m, zároveň majitelé chtějí, aby město vykoupilo pás až k vedení
kanalizace (+ ochranné pásmo 1 m), které je v současnosti zajištěno věcným
břemenem. Jedná se tak o pás v šíři cca 10 m.
souhlasila s výkupem části pp.č. 33/1 o výměře cca
2
4 041 m , jako podmínku prodeje požadovala, aby zastupitelstvo města
schválilo změnu územního plánu týkající se části jejího pozemku tak, aby se
z nezastavitelné plochy stala plocha zastavitelná až po hranici s městem
vykupovaným pozemkem. Pracovní skupina pro změny ÚP žádost projednala a
doporučila tento požadavek schválit.
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Aktuálně byl
doručen návrh kupní smlouvy, kde byl formulován
závazek města schválit její požadavek na změnu ÚP. Ona předložila protinávrh,
kde závazek města požaduje doplnit o ujednání, že pokud město nezajistí
schválení požadované změny v zastupitelstvu, bude povinno doplatit jí rozdíl
ceny z 50,00 Kč/m2 do částky 200,00 Kč/m2, což je cena, za kterou ona
pozemek (část v zastavitelném území) prodává developerovi.
Jedná se o plochu o výměře cca 10.400 m 2, doplatek by činil cca
1.560.000,00 Kč.
souhlasili se směnou celého pozemku pp.č. 33/4 v k.ú.
Sobětice za části pozemků pp.č. 2845/5, 2845/2 a 2845/3 v k.ú. Klatovy o stejné
celkové výměře, které navazují na pozemky
na Nové
Čertovce.
Rada města doporučila ZM schválit výkup a směnu potřebných pozemků pro
stavbu cyklostezky, záměr směny schválila rada města 07.06.2022, byl
zveřejněn ve dnech 09.06.2022 až 24.06.2022 a nebyly k němu doručeny
námitky.
Osadní výbor souhlasil s výkupem a směnou pozemků.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o:
a) výkupu části pozemku pp.č. 33/1 v k.ú. Sobětice u Klatov o výměře 4 041 m2
od
, . .
,
, do majetku města Klatovy
za cenu smluvní 50,00 Kč/m2, tj. celkem 202.050,00 Kč, se smluvními
podmínkami,
b) směně pp.č. 33/4 o celkové výměře 13 897 m2 v k.ú. Sobětice u Klatov ve
vlastnictví
.
,
,
, za části
obecních pozemků pp.č. 2845/5, 2845/2 a 2845/3 o celkové výměře
13 897 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy, bez finančního plnění.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
8)

NOVÝ ÚKON – bezúplatný převod pozemku do majetku města (Klatovy) –
cyklotrasa č. 38 – záměr není povinnost zveřejňovat
k.ú. Klatovy – část pp.č. 3933/6, vlastník: Správa železnic, s.o., Dlážděná
1003/7, Praha-Nové Město, výměra cca 28 m2.
Správa železnic, s.o., v průběhu provedení geometrického zaměření sdělila, že
další část pozemku pp.č. 3933/6 v k.ú. Klatovy (u železničního přejezdu za
„drůbežárnou“ v Lubech), je možné městu bezúplatně převést (leží na něm
těleso komunikace).
Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu části pozemku pp.č.
3933/6 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 28 m2 do majetku města od Správy
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha-Nové Město.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
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9)

NOVÝ ÚKON – výkup id. podílu na pozemku (Kydliny) – záměr není povinnost
zveřejňovat
k.ú. Kydliny – pp.č. 802 – podíl 1/11 z celku, vlastník: VIAGEM, a.s., Sokolovská
131/86, Praha-Karlín, celková výměra 1 055 m2. Vlastník pozemku navrhuje
výkupní cenu 5.611,00 Kč bez DPH (58,48 Kč/m 2 bez DPH), DPH bude
účtováno.
Spoluvlastník zemědělského pozemku společnost VIAGEM, a. s., nabízí městu
k výkupu podíl 1/11 z celku zemědělského pozemku pp.č. 802 (orná půda) v
k.ú. Kydliny. Ostatní spoluvlastníci jsou fyzické osoby a společnost JTZE
Sobětice s.r.o.
Rada města nedoporučila ZM schválit výkup podílu na vlastnictví zemědělského
pozemku.
Osadní výbor s výkupem nesouhlasil.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu podílu id. 1/11 z celku zemědělského
pozemku pp.č. 802 v k.ú. Kydliny o celkové výměře 1 055 m 2 od společnosti
VIAGEM, a.s., Sokolovská 131/86, Prah-Karlín, do majetku města Klatovy za
cenu ve výši 5.611,00 Kč bez DPH (DPH bude účtováno).
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 22 členů a 2 členové se
zdrželi hlasování – usnesení nebylo schváleno.

10) Prodej garáží
Usnesením ZM ze dne 14.12.2021 byl schválen „Závazný postup prodeje garáží
v čp. 132/V v ulici Hálkova v Klatovech“. Jednalo se o prodej celkem 13 garáží,
z toho 10 garáží bylo prodáno na cenu 281.000,00 Kč dle znaleckého posudku
stávajícím nájemníkům garáží, kteří jsou zároveň vlastníky bytů v uvedeném
domě. V případě 3 garáží byla dána výpověď nájemcům, kteří v domě nevlastní
byt a uvedené garáže byly nabídnuty formou obálkové metody ostatním
vlastníkům bytů v domě, kteří nevlastní žádnou garáž. Dle schváleného postupu
bylo možné podat nabídku na více garáží s tím, že koupit bude možné pouze
jednu.
Dne 13.06.2022 byly otevřeny obálky s nabídkami. Nabídky byly podány na
všechny garáže. Jeden ze zájemců podal nejvyšší nabídky na všechny tři
garáže, proto měl přednostní možnost výběru. Zbylé garáže byly nabídnuty
dalším zájemcům v pořadí. Nabídková cena dle znaleckého posudku za každou
z těchto garáží činila 281.000,00 Kč.
Jednotka č. 132/23 – garáž o velikosti 15,6 m2, v ulici Hálkova čp. 132/V, Klatovy
– celkem 3 zájemci podali nabídku.
Nejvyšší cenu podal .
(402.000,00 Kč), který ale odstoupil a
vybral si ke koupi jinou garáž, další v pořadí byla
za cenu
294.000,00 Kč, která má o koupi garáže zájem.
Jednotka č. 132/30 – garáž o velikosti 15,6 m2, v ulici Hálkova čp. 132/V, Klatovy
– celkem 3 zájemci podali nabídku.
Nejvyšší cenu podal .
(402.000,00 Kč), který ale odstoupil a
vybral si ke koupi jinou garáž, další v pořadí byla
za cenu
292.000,00 Kč, která také odstoupila a vybrala si jinou garáž. Další nabídka byla
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od
zájem.

, která nabídla 286.000,00 Kč a má o koupi garáže

Jednotka č. 132/34 – garáž o velikosti 15,6 m2, v ulici Hálkova čp. 132/V, Klatovy
– celkem 4 zájemci podali nabídku.
Nejvyšší cenu podal .
402.000,00 Kč, který má o koupi garáže
zájem.
Rada města doporučila ZM schválit prodej garáží vybraným zájemcům.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji garáží v ulici Hálkova 132/V, Klatovy:
 č. jednotky 132/23 paní
za cenu 294.000,00 Kč,
 č. jednotky 132/30 paní
za cenu 286.000,00 Kč,
 č. jednotky 132/34 panu
za cenu 402.000,00 Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
Část B: záměry majetkoprávních úkonů
1) Prodej částí pozemků (ul. 5. května)
k.ú. Klatovy – části pp. č. 3475/6 a 3475/7 (dle GP pp. č. 3475/56 a 3475/57),
výměra celkem 192 m2 (77 m2 + 115 m2), žadatel: Správa železnic, s.o.,
Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Žadatel jako vlastník železničního mostu v ul. 5. května žádá o prodej částí dvou
obecních pozemků o výměře 192 m2, na nichž se nachází opěra a kamenná
křídla železničního mostu.
Kupní cena musí být stanovena na základě ZP v souladu s platnou vyhláškou o
oceňování a zákonem o státním podniku, jelikož výkup bude hrazen
z prostředků SFDI. ZP nechá zpracovat žadatel na své náklady, rovněž i GP na
oddělení příslušných částí pozemků.
Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pozemků.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí obecních pp.č. 3475/6 a 3475/7
(dle GP pp.č. 3475/56 a 3475/57) v k.ú. Klatovy o výměře celkem 192 m2 (77 m2
+ 115 m2) za cenu dle znaleckého posudku do vlastnictví ČR-Správa železnic,
s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
2)

Prodej části pozemku (Voříškova ul., u sportovní haly)
k.ú. Klatovy – část pp.č. 4405/1, výměra cca 33 m2, cena dle ZP z r. 2021 –
770,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno), obdobný případ – .
,
pozemek v Zahradní ul., žadatelé:
.
,
.
,
.
,
,
.
Žadatelé jako vlastníci domu čp. 49 žádají o odkoupení části sousední obecní
pp.č. 4405/1 v k.ú. Klatovy o výměře cca 33 m2 (zeleň) za účelem zřízení
parkovacích stání pro vlastní nemovitost. Parkovací stání by se realizovalo
snížením travnatého terénu na úroveň příjezdové cesty a následným položením
betonové zatravňovací dlažby. Poklop zajišťující přístup k uzávěru vody by byl
snížen na úroveň příjezdové cesty. Takto by mohla vzniknout dvě podélná
státní, případně tři šikmá stání.
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Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemku žadatelům.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části obecní pp.č. 4405/1 v k.ú. Klatovy
o výměře cca 33 m2 za cenu smluvní 770,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude
účtováno)
.
,
.
.
,
,
.
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 22 členů a 2 členové se
zdržel hlasování – usnesení nebylo schváleno.
3)

Prodej pozemků (Plánické předměstí)
k.ú. Klatovy – pp.č. 2751/38 – oddělená část z pp.č. 2751/3 dle GP č. 7151 –
14/2021, ostatní plocha; k.ú. Klatovy – pp.č. 3625/17, 3625/16, 3625/15,
3625/13, 3625/12, 3625/11, 3625/10, 3625/9, 3625/8, 3625/7 a 3625/5 –
oddělené části z pp.č. 3625 dle GP; č. 7151 – 14/2021, orná půda, žadatel:
.
,
,
,
,
, výměra celkem 512 m2, cena dle ZP z r. 2021 obvyklá 510,00 Kč/m2,
celkem 261.120,00 Kč, cena smluvní (RM 04.04.2022) 800,00 Kč/m2, celkem
409.600,00 Kč (DPH bude účtováno).
Žadatelé jsou spoluvlastníky větší části a budoucími spoluvlastníky zbylé části
pozemků na Plánickém předměstí, kde v souladu s ÚP, schválenou PD a
vydaným ÚR, připravují vybudování technické infrastruktury pro zástavbu 65
rodinnými domy.
Požadované části obecních pozemků se budou nacházet ve stavebních
parcelách. Zbylé oddělené části obecních pozemků zůstanou městu, protože se
nacházejí dle geometrického plánu v komunikacích, které po jejich vybudování
žadatelé předají bezúplatně městu. Dar v budoucnu oddělených částí
pozemkových parcel s uloženými řady a s vybudovanými komunikacemi a
zelení do majetku města schválilo ZM 21.09.2021, smlouvy byly uzavřeny
následně.
Rada města doporučila prodej částí obecních pozemků žadatelům za cenu
smluvní.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji obecních pp.č. 2751/38 o výměře
49 m2, pp.č. 3625/17 o výměře 60 m2, pp.č. 3625/16 o výměře 22 m2, pp.č.
3625/15 o výměře 17 m2, pp.č. 3625/13 o výměře 19 m2, pp.č. 3625/12
o výměře 60 m2, pp.č. 3625/11 o výměře 66 m2, pp.č. 3625/10 o výměře 65 m2,
pp.č. 3625/9 o výměře 9 m2, pp.č. 3625/8 o výměře 3 m2, pp.č. 3625/7 o výměře
74 m2, pp.č. 3625/5 o výměře 68 m2, vše v hranicích dle GP č. 7151–14/2021
v k.ú. Klatovy o celkové výměře 512 m2 spoluvlastníkům sousedních pozemků
.
,
,
,
,
, za cenu smluvní ve výši 800,00 Kč/m 2, tj. celkem 409.960,00 Kč
bez DPH (DPH bude účtováno).
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 3 členové se zdrželi hlasování –
usnesení bylo schváleno.

7

4)

Prodej částí pozemků (Domažlické předm.)
k.ú. Klatovy – části pp.č. 967/6, 967/8, 967/13, výměra cca 2 000 m2, cena dle
ZP obvyklá 800,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno), žadatelé: vlastníci
atriových domů.
ZM 22.02.2022 schválilo prodeje částí obecního pozemku (pp.č. 967/6),
tvořícího předzahrádky a vjezdy ke 30 RD, čímž se legalizuje letitý stav užívání
pozemků.
K 15 domům (z celkových 30) navazují boční „zahrádky“. Vlastníci 4 domů (čp.
631, 632, 633, 638) již dříve projevili zájem o koupi. Vlastníkům 11 domů, kteří
se dosud nevyjádřili, byla zaslána žádost o sdělení stanoviska ohledně zájmu o
koupi těchto pozemků, a to za stejných podmínek jako v případě předzahrádek.
Vlastníci 3 domů (čp. 630, 637 a 647) odpověděli kladně, vlastníci 4 domů (čp.
648, 651, 652 a 655) odpověděli záporně, vlastníci 4 domů (čp. 626, 627, 636,
645) neodpověděli vůbec.
Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pozemků na bočních
stranách atriových domů, v případě nezájmu vlastníků o koupi schválila
výpůjčku.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí obecních pp.č. 967/6, 967/8,
967/13 o výměře cca 2 000 m2 za cenu obvyklou ve výši 800,00 Kč/m2 bez DPH
do vlastnictví vlastníků domů čp. 626, 627, 630, 631, 632, 633, 636, 637, 638,
645, 647, 648, 651, 652 a 655

JUDr. Štancl – v usnesení není zakotvena možnost vstupu.
Pan starosta – ve smlouvách, když se prodávalo, bylo zakotveno vždycky.
Ing. Pleskotová – teď se jedná jen o boční zahrádky, kde žádné sítě nevedou.
V únoru jsme schvalovali prodej předzahrádek a vjezdů, tam sítě jsou a
samozřejmě tam budeme mít zajištěn přístup smlouvou.
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen byl proti a 1 člen se zdržel
hlasování – usnesení bylo schváleno.
5)

Prodej pozemků (Nedaničky)
k.ú. Nedaničky – pp.č. 404/4, 404/12, 555 a 389/1 – ostatní plochy, žadatel:
RENTAL DEALING, s.r.o., Univerzitní 1118, Plzeň, výměra 41 047 m2, cena dle
ZP administrativní 16,08 Kč/m2, celkem 660.035,80 Kč, dle ZP obvyklá 20,00
Kč/m2, celkem 820.940,00 Kč.
Cena pozemků byla stanovena na základě výsledků ceny administrativní a
porovnávacího přístupu. Porovnávané vzorky byly vybírány ve stejné nebo
obdobné lokalitě z lesních pozemků, nejvíce se podobajícím oceňovaným
pozemkům.
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V prostoru kopce Ptín vlastní město Klatovy pozemky, které využilo jako deponii
zeminy s cílem dotvořit přirozený tvar kopce a následného zalesnění. RENTAL
DEALING, s.r.o., se stala v 5/2022 vlastníkem okolních pozemků a žádá proto
o prodej obecních pozemků.
Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků el. aukcí.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 389/1, 404/4, 404/12, 555 vše
v k.ú. Nedaničky o celkové výměře 41 047 m2 výběrovým řízením (aukcí)
s vyvolávací cenou 20,00 Kč/m2, celkem 820.940,00 Kč bez DPH (DPH nebude
účtováno).
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení
bylo schváleno.
6)

Prodej pozemku (Kvaslice),
k.ú. Kvaslice – část pp.č. 416/15, žadatel:
,
,
, výměra cca 30 m2, cena dle ZP cena administrativní = cena
obvyklá 300,00 Kč/m2, celkem cca 9.000,00 Kč.
Znalec uvedl, že nemá k dispozici dostatek obdobných pozemků a znalecká
vyhláška mu umožňuje stanovit cenu obvyklou ve výši rovnající se ceně
administrativní.
Majitel zahrady
žádá z důvodu jejího rozšíření o odprodej
části nevyužívaného sousedního obecního pozemku.
Rada města doporučila ZM prodej části obecního pozemku.
Osadní výbor souhlasil s prodejem.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 416/15 o výměře cca 30 m2
v k.ú. Kvaslice, do vlastnictví
,
,
,
2
za cenu obvyklou ve výši 300,00 Kč/m , tj. celkem cca 9.000,00 Kč bez DPH
(DPH nebude účtováno).
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.

7)

Prodej pozemku (Vícenice)
k.ú. Vícenice u Klatov – pp.č. 47/11 - 659 m2 – orná půda, žadatel:
,
, výměra 659 m2, cena: ZP nebyl zadán, zem. pozemky
město vykupuje za cca 25 Kč/m2.
Žadatel žádá o odkup pp.č. 47/11 k zemědělské prvovýrobě.
Rada města nedoporučila ZM schválit prodej a schválila pacht.
Osadní výbor nesouhlasil s prodejem, souhlasil s pachtem.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 47/11 v k.ú. Vícenice u Klatov
o celkové výměře 659 m2 do vlastnictví
,
, za cenu
smluvní 25,00 Kč/m2, tj. celkem cca 16.475,00 Kč bez DPH (DPH nebude
účtováno).
Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 21 členů a 3 členové se
zdrželi hlasování – usnesení nebylo schváleno.
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3. VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ VOJENSKÉ UBYTOVNY čp. 363/IV, KLATOVY
Objekt vojenské ubytovny koupilo město od armády v roce 2013 za cenu 10.800.000
Kč.
Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci byla dokončena v roce 2019
(stavební povolení vydáno 30.09.2019) podle podmínek dotačního programu MMR
„Podporované – pečovatelské byty“, jehož výzvy byly vyhlašovány každoročně do
roku 2021. Nyní se připravuje obdobný program, může ale dojít k úpravě níže
uvedených podmínek.
V objektu musí dle dotačních podmínek být výtah se záložním zdrojem, stávající
zateplení musí být odstraněno (nesplňuje normy) a nahrazeno novým o tloušťce 150
mm, budou osazena hliníková okna a dveře, instalovány podlahové krytiny, svítidla,
kuchyňské linky a vybavení koupelen a WC.
Podmínky užívání po dobu udržitelnosti jsou tyto:
 nájemci bytů mohou být jen osoby nad 65 let věku nebo osoby, které jsou
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislé na pomoci jiných osob,
 plocha bytů nesmí překročit 50 m2,
 výše dotace max. 600 000,00 Kč/byt, současně max. 500.000,00 EUR (deminimis), tj. celkem cca 14.000.000,00 Kč při kurzu 28,00 Kč/EUR,
 udržitelnost 20 let,
 regulované nájemné max. 64,70 Kč/m2 (stav k 15.01.2021),
 v místě existuje organizace, která poskytuje sociální služby (MěÚSS).
V objektu je navrženo 36 bytů, z toho 24 bytů o velikosti 1+KK a 12 bytů o velikosti
2+KK. V přízemí jsou nebytové prostory – prádelna (bez vybavení) a sušárna,
kolárna, sklepní koje, kotelna (plyn) a dílna, v každém patře je úklidová místnost.
Rozpočet dle PD z 09/2021

77 066 823,97 bez DPH
88 765 998,41 vč. DPH
Rada města zvažovala i jiné využití objektu, a to jako bytový dům s komerčními byty
na pronájem či prodej. Toto řešení by dispozičně respektovalo stav dle PD a přineslo
by úsporu v nákladech, neboť by se nemusel realizovat výtah + náhradní zdroj,
zateplení by zůstalo stávající, okna by nebyla hliníková, ale plastová, v případě
prodeje by se nerealizovaly kuchyňské linky, podlahové krytiny a svítidla.
V přiložené tabulce předkládáme možnosti využití objektu s kalkulacemi nákladů na:
a) pečovatelské byty dle zpracované PD
b) komerční byty
Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby ve variantách:
Dne 06.05. byly otevřeny obálky na VZ na rekonstrukci objektu ve variantách –
pečovatelké byty, komerční byty. Nabídku podaly 3 firmy, ta, která se umístila na
1. místě s cenou v obou variantách z VŘ odstoupila.
Jako druhá v pořadí se umístila v obou variantách firma BIS, a.s., Plzeň.
Nabídková cena za variantu 1 – pečovatelské byty činí:
81.307.684,17 Kč bez DPH, 93.663.160,63 Kč vč. DPH.
Nabídková cena za variantu 2 – komerční byty činí:
66.327.068,39 Kč bez DPH, 76.435.452,48 Kč vč. DPH.
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Stanovisko SNK k využití objektu na komerční byty:
Varianta a) – prodej bytů po rekonstrukci
Celková plocha bytů dle PD činí 1.448,40 m 2. V objektu je celkem 36 bytů o rozloze
v rozmezí 32-43 m2. Dle průzkumu trhu se v současné době tržní cena nového, popř.
zrekonstruovaného bytu pohybuje v rozmezí 55-60 tis. Kč/m2.
Vzhledem k poptávce, která převyšuje nabídku, může být v průběhu času cena i
vyšší. Pro zjištění této ceny byly použity informace od developera, realitní kanceláře
a info z nabídky internetu.
Celkový příjem v případě prodeje dle současných cen lze přepokládat 79-87 mil. Kč.
Dále se domě budou nacházet společné prostory (prádelna, schodiště, chodby atd.)
a dále k bytům i sklepy. V uvedeném propočtu s těmito prostory pro prodejní cenu
není kalkulováno.
Varianta b) – pronájem
Město/SNK pronajímá byty na základě cen schválených RM, od 01.07.2022 za cenu
80,61 Kč/m2.
Celkový roční výnos z pronájmu v případě této ceny by byl 1.401 tis. Kč (měsíčně
116.755 Kč).
Tržní nájemné za obdobné byty v Klatovech činí 7.000 až 9.000 Kč. V případě
pronájmu 36 bytů by bylo roční tržní nájemné ve výši 3.024 tis. Kč až 3.888 tis. Kč
(měsíčně 252 až 324 tis. Kč).
Pro zjištění této ceny byly použity informace od developera, realitní kanceláře a info
z nabídky internetu.
V případě, že by město pronajímalo uvedené byty po dobu 10 let za průměrnou tržní
cenu za byt 8.000 Kč, činilo by celkové nájemné 34.560 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
by se jednalo o kompletně zrekonstrulovaný BD, náklady na opravy lze předpokládat
v minimální výši.
Rada města doporučila ZM schválit využití objektu jako domu s nájemními byty
(komerční nájemné).
Přílohy:
Tabulka č. 1: investiční náklady na rekonstrukci
Tabulka č. 2: propočet výnosů ve variantě pronájem a prodej byt
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o stavu rozpracovanosti a
možnostech využití objektu bývalé vojenské ubytovny čp. 363/IV a rozhodlo využít
objekt jako:
a) dům s pečovatelskými nájemními byty
b) dům: var. 1: s nájemními byty s komerčním nájemným
var. 2: s komerčními byty na prodej
JUDr. Štancl – nájem bude časově omezován, nebo budou všechny smlouvy na dobu
neurčitou?
Pan starosta – neměli bychom dělat hned smlouvy na dobu neurčitou, děláme vždy
zkušební dobu s tím, že se to prodlužuje, když nejsou problémy.
P. Papež – mají Klatovy dost bytů s pečovatelskou službou?
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Pan starosta – v tuto chvíli nepotřebujeme tuto kapacitu, proto navrhujeme nájemní
byty.
Ing. Baroch – chci se zeptat na ukončení nájmu při neplacení, abychom se nedostali
do problémů, které jsme tu řešili mnohokrát.
Pan starosta – SNK velmi tvrdě vyžaduje platební morálku a upozorňuje velmi rychle
na vznik dluhu.
Hlasování – dům s nájemními byty s komerčním nájemným: pro se vyslovilo
24 členů ZM – zastupitelstvo rozhodlo využít objekt čp. 363/IV jako dům
s nájemními byty s komerčním nájemným.
4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
Účetní závěrka města za rok 2021
1) Závěrečný účet města Klatovy za rok 2021
Dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je město Klatovy povinno po skončení
kalendářního roku zpracovat závěrečný účet obsahující souhrnné údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů města, údaje o hospodaření s majetkem města, včetně
finančních operací, tvorby a použití jednotlivých peněžních fondů města a přehledu
všech přijatých a poskytnutých dotací za rok 2021, tj. vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům.
Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rozpočtový rok 2021 je zveřejněn
na internetových stránkách pod níže uvedeným odkazem a v elektronické podobě je
k dispozici na přiloženém disku.
V souladu se zákonem byl návrh závěrečného účtu města za rok 2021 zveřejněn na
úřední desce Městského úřadu v Klatovech a v plném rozsahu na internetových
stránkách města pod záložkou Rozpočet – Závěrečný účet města 2021 –
https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp.
Výsledek hospodaření města – rozdíl příjmů a výdajů činí ke dni 31.12.2021
částku 148.559 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů a po zohlednění zůstatku
finančních prostředků z minulých let město Klatovy disponuje celkovým zůstatkem
finančních prostředků k 31.12.2021 v rámci rozpočtové činnosti ve výši
421.386 tis. Kč.
Součástí závěrečného účtu města za rok 2021 je i zhodnocení finančního
hospodaření právnických osob zřízených a založených městem. Písemný zápis
z projednání výsledků hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok
2021 je v elektronické podobě k dispozici na přiloženém disku. Finanční hospodaření
obchodních společností města bude předmětem samostatného usnesení rady města
– ve většině případů v pozici valné hromady těchto společností, jejich roční účetní
závěrka bude poskytnuta na jednání zastupitelstva města po 30.06.2022.
Rozbory hospodaření města a městem zřízených organizací za rok 2021 byly
projednány s vedoucími jednotlivých odborů města a řediteli příspěvkových
organizací dne 15.03.2022.
Finanční komise rady města a finanční výbor
zastupitelstva města projednaly návrh závěrečného účtu města za rok 2021 na svém
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společném zasedání dne 15.03.2022 a doporučují jej radě města, resp.
zastupitelstvu města ke schválení.
Závěrečný účet zahrnuje také oblast nakládání a hospodaření s majetkem města.
Město nakládá se svým majetkem v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní
směrnicí Městského úřadu Klatovy č. 4 o inventarizaci majetku a závazků, byla
provedena řádná inventarizace. Inventarizací se zjišťují skutečné stavy veškerého
majetku a závazků města k 31.12.2021 a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav
odpovídá stavu majetku a závazků vedeném v účetnictví. Řádná fyzická inventura
majetku, včetně majetku vedeného v operativní evidenci, proběhla u všech správců
majetku k datu 31.10.2021, do konce roku se pak uskutečnila inventura rozdílová za
účelem zjištění skutečného stavu majetku k 31.12.2021. Práce zabezpečily dílčí
inventarizační komise, které předaly inventarizační zápisy spolu se soupisy
inventarizovaného majetku. K 31.12.2021 byla provedena rovněž řádná dokladová
inventura u pohledávek, závazků a podrozvahových účtů města. V průběhu
inventarizace za rok 2021 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Podrobnější
informace o provedené inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2021 jsou
uvedeny v Příloze č. 1 – Inventarizační zpráva za rok 2021 – ve zkrácené verzi, plná
verze je na přiloženém disku.
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
Hospodaření města bylo přezkoumáno, stejně jako v předchozích letech, auditorem
– Ing. Davidem Vičarem, Plzeň. Na základě provedeného přezkoumání hospodaření
města Klatovy za rok 2021 nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní
vliv na hospodaření města v dohledné budoucnosti.
Po provedeném přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2021, nebyla
zjištěna žádná skutečnost, která by auditorskou společnost vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2021 tvoří přílohu č. 2.
Při přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby
či nedostatky.
3) Účetní závěrka města za rok 2021
Za účetní období roku 2021 má město Klatovy stejně jako v předchozích letech
povinnost schválit svoji účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, tj.
k 31.12.2021 stanovenou zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou Ministerstva
financí ČR. V rámci procesu schvalování účetní závěrky se posuzuje úplnost a
průkaznost vedení účetnictví města a vyhodnocují se předvídatelná rizika a ztráty ve
vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace města.
Jako podklad pro schválení účetní závěrky města za rok 2021 slouží:
a) účetní výkazy města sestavené k 31.12.2021, konkrétně:
 Rozvaha obsahující porovnání změn stavu majetku, závazků a zdrojů na
hodnoty minulého účetního období,
 Výkaz zisku a ztráty obsahující jednotlivé nákladové a výnosové položky
v porovnání s minulým účetním obdobím.
 Příloha účetní závěrky obsahující popis významných položek rozvahy a
výsledovky.
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 Přehled o peněžních tocích (výkaz o cash flow).
 Přehled o změnách vlastního kapitálu.
 Výkaz FIN 2–12 M o hodnocení plnění rozpočtu města.
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření města za
rok 2021 po zdanění ve výši 97.606.597,18 Kč v hlavní činnosti a ve výši
4.022.110,36 Kč v hospodářské činnosti města a jeho rozdělení. Rozdělení
dosaženého hospodářského výsledku v hlavní činnosti je v plné výši 97.606,597,18
Kč navrhováno převést na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let. V činnosti
hospodářské je pak návrh na rozdělení dosaženého výsledku hospodaření ve výši
4.022.110,36 Kč následující:
 v částce 3.083.813,59 Kč převést na analytický účet 419/802 – Bytový a
nebytový fond hospodářská činnost
 v částce 938.296,77 Kč převést na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých
let.
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů patří schválení účetní závěrky města do
výhradní pravomoci zastupitelstva města. Výsledkem je Protokol o schválení/
neschválení účetní závěrky.
Návrh na usnesení:
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.
Přílohy:
1. Inventarizační zpráva města Klatovy za rok 2021
2. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2021
3. Zjednodušená podoba Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty města Klatovy
k 31.12.2021
4. Disk obsahující:
 Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rozpočtový rok
2021(prezentace)
 Závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za rok
2021
 Rozbor hospodářské činnosti města za rok 2021 zajišťované SNK, s.r.o.
 Komentář k finančnímu vypořádání dotací za rok 2021
14








Inventarizační zpráva města Klatovy za rok 2021 – plný rozsah
Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2021
Zjednodušenou podobu Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty města Klatovy
k 31.12.2021
Účetní výkazy města sestavené k 31.12.2021, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách
vlastního kapitálu a Výkaz FIN 2 – 12 M o hodnocení plnění rozpočtu města
Rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok
2021
Účetní výkazy jednotlivých příspěvkových organizací města sestavené
k 31.12.2021, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky,
včetně Závěrečné inventarizační zprávy za rok 2021

Bc. Strolený – finanční výbor se zabýval závěrečným účtem na jednání 06.06.2022 a
20.06.2022 a doporučuje ZM schválit.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
5. ŽÁDOST TJ SOKOL KLATOVY O FINANCOVÁNÍ AKCE „OPRAVA PLOTU
V DOMAŽLICKÉ UL. V KLATOVECH“
V souvislosti s rekonstrukcí Domažlické ulice (včetně sítí) by Tělocvičná jednota
Sokol Klatovy ráda realizovala neinvestiční akci „Oprava plotu v Domažlické ul.
v Klatovech“ podél sokolského stadionu. V současné době není plot v dobrém stavu.
Konstrukce plotu je tvořena betonovou podezdívkou, železnými sloupky a plechovou
výplní. Po opravě bude mít plot obdobné složení (podezdívka, sloupky, výplň) a
vzhled. Předpokládané náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši 1.103 tis. Kč.
Město Klatovy „Sokol“ upozornilo na stav plotu i možnost koordinace jeho opravy
s rekonstrukcí ulice.
Vzhledem k tomu, že Tělocvičná jednota Sokol Klatovy nemá ve svém rozpočtu
finanční prostředky na pokrytí této opravy a nebyla jí přiznána dotace z Plzeňského
kraje, žádá město Klatovy o:
a) poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč,
b) poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné) ve výši 600 tis. Kč se
splatností 5 let na tutéž akci.
Tato struktura financování (dotace + půjčka) vyplývá z jednání se „Sokolem,“ která
jménem města uskutečnil pan místostarosta Ing. Kříž. S ohledem na zájem města
akci uskutečnit ji jako možnou v diskusi potvrdila i rada města.
Akci a její financování projednaly na svém společném jednání dne 06.06.2022
finanční komise a finanční výbor. Finanční komise doporučila radě města akci a
způsob jejího financování (dotace + půjčka) doporučit ke schválení zastupitelstvu
města. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města akci a způsob jejího
financování (dotace + půjčka) schválit. Diskuse byla vedena o výši půjčky a dotace a
o případném zajištění půjčky. Oba orgány (výbor i komise) přijaly svá rozhodnutí
většinou hlasů.
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Rada města projednala akci a způsob jejího financování na svém jednání dne
07.06.2022. Doporučuje zastupitelstvu města akci a způsob jejího financování
schválit – viz návrh na usnesení.
Přílohy:
Žádost TJ Sokol Klatovy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Návrh na usnesení
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.
JUDr. Štancl – jaké jsou příjmy Sokolů? Aby byli schopni těch 10 tisíc měsíčně
splácet.
Pan starosta – nevím, jaké jsou jejich roční příjmy, oni se snaží každý rok něco
opravit. Příjmy jsou v řádech stovek tisíc korun ročně.
JUDr. Štancl – z hospodářské činnosti?
Pan starosta – část bude dotační, naše pravidelná činnost, něco z hospodářské
činnosti, z pronájmu sokolovny, stadionu.
JUDr. Štancl – proč se za této situace neuvažuje s nějakým zajištěním splácení?
Např. ztrátou výhody splátek nebo něčeho jiného. O tom pan Kříž nejednal?
Ing. Kříž – nejednali jsme o tom, co se stane, když nezaplatí jednu splátku. Věřím, že
to bude z jejich strany v pořádku.
JUDr. Štancl – viděl jste, pane místostarosto, nějaké jejich účetní podklady?
Ing. Kříž – neviděl.
JUDr. Štancl – čili jestli mají nějaký měsíční příjem z těch titulů, o kterých se tady
mluvilo? Mluvím o pravidelném příjmu.
Ing. Kříž – mají členské příspěvky, příjmy z koncertů, pronájmů sokolovny, stadionu.
JUDr. Štancl – můžeme se spolehnout na to, že 10 tisíc Kč měsíčně tomu dostojí?
Ing. Kříž – toto je pro ně přijatelné, takto o tom jednali ve svých orgánech, takže jim
věřím, že to tak bude.
Mgr. Šklebený – padlo při jednáních také něco o tom, že bude ze strany Sokolů větší
vstřícnost k organizacím, které působí na území města a chtějí s nimi jednat o využití
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jejich pozemků? Mám osobní zkušenost z podzimu a ta jednání byla na velmi špatné
úrovni.
Ing. Kříž – toto asi nemůžeme úplně spojit s tím plotem. Nebylo to předmětem
jednání.
Mgr. Šklebený – je mi jasné, že to nemůže být součástí nějaké smlouvy. Jde mi spíše
o to, jestli oni sami se tak nevyjádřili.
Ing. Kříž – viděl jsem tam vůli jednat. Doufám, že vstřícnost z jejich strany bude, ale
nemohu ji tady zaručovat.
RNDr. Haviar, Ph.D. – jaké by byly kroky města, kdyby k těm splátkám nedocházelo?
Mgr. Šustrová – je to jako u dotací – porušení rozpočtové kázně.
P. Rehák – dotace je 500 tis. Kč, dalších 600 tis. Kč není nazváno půjčkou, ale
finanční výpomocí.
Mgr. Šustrová – to je stejné.
P. Rehák – teď chceme dát Sokolům 1,1 mil. Kč, nezajištěné peníze, bezúročně,
protože si požádali. Je tam v současné době ještě ten plot, o kterém se bavíme? Ten
starý plot u Domažlické ulice? Je hotový chodník, obrubníky, všechno. Je tam, nebo
tam není ten starý plot?
Pan starosta – není.
P. Rehák – bavíme se tady o tom, že řešíme, že chceme nebo nechceme zasahovat
na nově opravený chodník. Budeme do toho zasahovat ve fázi, kdy je to hotovo.
V rozpočtovém opatření je za 139 tis. Kč demontáž, likvidace původního plotu, což
bylo provedeno. Kdo to zaplatil? Proč je to tady, když už je to hotovo? Počítají s tím,
že od nás dostanou peníze automaticky? Proč nepožádali Národní sportovní
agenturu o investiční dotaci? Jsem pro, poskytnout jim spoluúčast.
Pan starosta – všem říkáme, snažte se získat nějakou dotaci a pomůžeme vám. Plot
je hotový jenom proto, abychom nezdrželi rekonstrukci Domažlické ulice, kterou
potřebujeme co nejrychleji zprůjezdnit. Kdybyste se podívali na dotaci na pravidelnou
činnost, pokud by Sokolové neměli vypořádané věci s městem, a pokud by
zastupitelstvo neřeklo, je nám to jedno, doplatíme to, tak přece to je ten nástroj. Ty
spolky nemají více pravidelných příjmů, než jsou dotační tituly a členské příspěvky.
P. Rehák – takže naše zajištění je, že bychom jim nedali dotaci na pravidelnou
činnost. Ale my chceme, aby příspěvkem na pravidelnou činnost podporovali děti a
Sokoli, kteří tam chodí a vytváří tu činnost, ne abychom platili výstavbu plotu.
Nemyslím si, že je to fér vůči ostatním spolkům, které by mohly žádat. Problémy
budou mít všichni kvůli energiím, plynu, tyto náklady porostou všem spolkům,
budeme rádi, když zachovají činnost aspoň v nějakém rámci, někteří to neustojí.
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Ing. Kříž – Sokolové to pečlivě zvažovali, projednali to ve svých orgánech, aby to byli
schopni splácet. Organizace tu funguje dlouhodobě, není to někdo, koho neznáme.
Ing. Votípka – co brání tomu doplnit smlouvu o zástavu majetkem? Za rok 2019 a
2021 vykázali Sokolové ztrátu hospodaření. Zástava majetku by vůbec ničemu
nebránila.
Ing. Chroust – my jsme chtěli, aby se plot opravil, aby město vypadalo na příjezdu
pěkně. Můžeme nějak dořešit záležitost zástavy.
Ing. Zavřel – osobně jsem se Sokoly jednal a neměl jsem s nimi žádný problém. Roky,
kdy byly ve ztrátě, byly v době covidu, všechny organizace měly problém s příjmy,
nemohly se pořádat žádné akce, nebyly kroužky. Jsem pro, Sokolům vyhovět.
P. Rehák – navrhuji, aby dotace, kterou dostanou, byla 300 tisíc a 800 tisíc byla
půjčka, kterou nazýváme návratnou výpomocí a aby byla zajištěna majetkem Sokola.
Pan starosta – dobře, budeme o tom hlasovat jako o protinávrhu.
JUDr. Štancl – Sokolové se jistě nebudou zlobit, když si vezmeme do zástavy nějakou
jejich nemovitost, nám to podstatně usnadňuje přístup k penězům, kdyby se něco
stalo. Nejjednodušší řešení – ztráta výhody splátkového kalendáře, ta lze použít i
tam, kde je veřejnoprávní smlouva. Myslím, že některý z těchto dvou institutů by se
tam měl dát, finančně se tím nic nezdraží, nic se nezkomplikuje.
Pan starosta – prosím o formulaci tohoto bodu, abychom o tom mohli hlasovat jako
o protinávrhu.
JUDr. Štancl – záleží, pro co se rozhodneme, buď ztrátu výhody splátek, nebo
zajištění nemovitostí. Za to, co tu je se doplní: „splatnost dluhu se sjednává pod
ztrátou výhody splátek“. Pokud bychom tam chtěli dát zástavu, bylo by potřeba udělat
zástavní smlouvu.
Pan starosta – jen na závěr dodám, že je nikdo nechce připravit o dotaci na
pravidelnou činnost, jen jsem řekl, že jsme v minulosti tento krok museli udělat, když
k městu nebyly plněny podmínky, ale bylo výjimečné opatření.
Protinávrh p. Reháka – poskytnutí dotace 300 tisíc Kč a 800 tisíc Kč půjčka se
zástavou nemovitostí.
Hlasování – protinávrh p. Reháka: pro se vyslovili 2 členové, proti bylo 8 členů a
14 členů se zdrželo hlasování – protinávrh nebyl schválen.
Protinávrh JUDr. Štancla – poskytnutí dotace 500 tisíc Kč a půjčka 600 tisíc Kč a
bude doplněno, že splatnost dluhu se sjednává pod ztrátou výhody splátek.
Hlasování – protinávrh JUDr. Štancla: pro se vyslovilo 21 členů ZM, proti byli
2 členové a 1 člen se zdržel hlasování – protinávrh byl schválen.
Návrh na usnesení
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.,
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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.
6. DOTACE NAD 50.000 Kč v jednotlivém případě, z Fondu dotací
Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě, ze Zlatého fondu
Navýšení provozního příspěvku pro Zimní stadion Klatovy, o.p.s.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2022
1. Dotace nad 50.000,00 Kč v jednotlivém případě, z Fondu dotací
a) Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let za 1. pololetí 2022
Rada města na svém zasedání dne 19.04.2022 schválila dotace z programu
„Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních
organizací“. Rada města rozhodla o přidělení dotací, které jsou nižší než 50.000 Kč.
O dotacích nad 50 tis. Kč rozhoduje ZM.
Žadatel
Diamond Dance Klatovy
Mgr. M. Zámečníková
Junák - středisko Královák Klatovy
Sbor dobrovolných hasičů Točník

Judo Klatovy
Atletika Klatovy
Volejbal Klatovy
LTK Klatovy
SK Klatovy 1898
TJ Sokol Klatovy
BK Klatovy
Millenium gym o.s.
TJ Start Luby

Počet oprávněných členů
47
74
103
46
52
138
82
72
83
125
69
46
103

Návrh dotace
52.217 Kč
82.214 Kč
114.433 Kč
51.106 Kč
57.772 Kč
153.318 Kč
91.102 Kč
79.992 Kč
92.213 Kč
138.875 Kč
76.659 Kč
51.106 Kč
114.433 Kč

Výše příspěvku na jednoho člena za 1. pololetí 2022 činí 1.111,00 Kč. Dotace bude
vyplacena, po schválení v zastupitelstvu města, z rozpočtu Fondu dotací pro rok
2022.
b) Žádost Západočeská univerzita v Plzni (63.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 04.04.2022 projednala žádost Západočeské
univerzity ve výši 63.000,00 Kč na projekt Univerzita třetího věku.
Univerzita třetího věku (U3V) je realizátorem vzdělávacích a přednáškových činností
určených pro posluchače z řad seniorů a osob ve 3. stupni invalidního důchodu.
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Jedná se o program realizovaný při Západočeské univerzitě v Plzni v rámci sociálněaktivizačních kurzů pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné jako neprofesní
celoživotní vzdělávání. Jejím cílem je zajištění vzdělávání (zvyšování vědomostní
úrovně), rozšiřování znalostí, zajištění smysluplného trávení volného času, stejně
jako podpora duševní svěžesti a aktivního stáří. Posluchači mají možnost rozšířit
hranice poznání, seznámit se s novými přístupy a trendy. Současně navazují nová
přátelství, která mnohdy přesahují hranice pořádaných kurzů. Rada města doporučila
schválení dotace v zastupitelstvu města z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022.
c) Žádost Atletika Klatovy, z.s. (65.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 02.05.2022 projednala 2 žádosti Atletiky Klatovy
v celkové výši 65.000,00 Kč.
První žádost o poskytnutí dotace je pro muže ve výši 40.000 Kč. Dotaci použijí na
cestovné a startovné při mistrovských soutěžích v oblastních a celorepublikových
soutěžích jednotlivců a dále na dopravu na závody 2. atletické ligy včetně případné
baráže.
Druhá žádost o poskytnutí dotace je pro ženy ve výši 25.000 Kč. Dotaci také použijí
na cestovné a startovné při mistrovských soutěžích v oblastních a celorepublikových
soutěžích jednotlivců a dále na dopravu na závody Oblastního mistrovství žen včetně
případné baráže.
d) Žádost Oblastní charita Klatovy – nízkoprahový klub Budík (25.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charity
Klatovy ve výši 150.000 Kč.
Jedná se o dofinancování sociální služby z důvodu snížení dotace z MPSV na rok
2022.
Oblastní charita Klatovy poskytuje nízkoprahová zařízení jako jediný poskytovatel
sociálních služeb v Klatovech a okolí. Jejich činnost je důležitou prevencí jak
v protidrogové oblasti, tak začleňování sociálně znevýhodněných dětí do společnosti.
V nízkoprahovém klubu Budík využívají klienti nejčastěji posilovnu, hrají společenské
hry, při kterých si s klienty povídají a v případě potřeby řeší jejich problémy. V roce
2021 využilo služeb celkem 66 klientů. Klienti mají možnost se učit paličkovat, šít na
šicím stroji, ruční šití i jiné potřebné dovednosti. Dále se mohou naučit hrát na
hudební nástroj (kytara, klávesy, elektrické bicí, bubny). Děti, které mají zájem o
keramiku nebo výtvarné práce, navštěvují 2 dny v týdnu detašované pracoviště
v Doteku, kde můžou rozvíjet svou kreativitu.
Klienti jsou ze sociálně slabých nebo problémových rodin. Nahrazují jim kroužky,
zájmové činnosti, výlety, které jim rodiče nezaplatili.
e) Žádost Oblastní charita Klatovy – nízkoprahový klub Chapadlo (25.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charity
Klatovy ve výši 100.000 Kč.
Jedná se o dofinancování sociální služby z důvodu snížení dotace z MPSV na rok
2022.
Nízkoprahový klub Chapadlo poskytuje pro své klienty bezpečné, anonymní a
vybavené prostředí pro aktivní trávení volného času. Největší zájem ze strany klientů
je o parkur, kde díky vybavení Chapadla je toto skákání bezpečnější než na ulici.
Dále je zájem o kulečník, box a cvičení. Také mají naši klienti možnost přípravy do
školy na počítačích, v případě potřeby i tisk materiálů.
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Dále pro klienty pořádají zajímavé semináře, kurzy i setkání pro rozvoj a poznání
například různých studijních oborů, profesí a podobně.
Pořádají již 2. rokem „Junior fest“, kde ve spolupráci se školami představují studijní
obory, jejich přínos i budoucí využití. Snaží se vzbudit u klientů touhu po vzdělání.
f) Žádost Oblastní charita Klatovy – sociální poradna, charitní šatník (50.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charity
Klatovy ve výši 50.000,00 Kč.
Jedná se o dofinancování sociální služby z důvodu snížení dotace z MPSV na rok
2022.
Sociální poradna poskytuje poradenství, zajišťuje materiální a potravinovou pomoc
pro sociálně znevýhodněné občany. V minulém roce se podařilo oddlužit v rámci
projektu Milostivé léto 11 klientů.
Za rok 2021 vybrali 6124 kg potravin a 376,3 kg drogerie. Z této pomoci za rok 2021
pomohli dohromady 1524 lidem v nouzi, klientům služeb a dalším potřebným, kterým
vydali 5232,45 kg potravin a 344,26 kg drogerie.
V roce 2022 v pomoci pokračují. Od února začali pomáhat i příchozím uprchlíkům
z Ukrajiny. Od řetězce Tesco, Albert a drobných dárců od začátku roku vybrali 3662,5
kg potravin a 522,3 drogerie. Za první 3 měsíce roku 2022 podpořili 590 českých a
529 ukrajinských občanů.
Charitní šatník je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně
slabí, lidé postižení mimořádnou událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení
lidem, kteří nemají potřebné finanční prostředky. Tuto službu koordinují pracovnice
sociální poradny, není registrovaná, a tak chod charitního šatníku pomáhají zajistit
dobrovolníci.
g) Žádost Oblastní charita Klatovy – osobní asistence (200.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charita
Klatovy ve výši 200.000 Kč.
Finanční dotace bude použita na úhradu provozních nákladů služeb Osobní
asistence. Cílem této služby je prostřednictvím pomoci osobního asistenta umožnit
osobám se sníženou soběstačností zvládnout žít běžným způsobem aktivní a
plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí. Služba je určena
osobám bez omezení věku. Služba je poskytována bez časového omezení 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně, a to dle individuální domluvy s uživatelem. V roce 2021
poskytli službu 14 uživatelům na území Klatov a v jejich spádových obcí (děti,
zdravotně postižení, senioři), kterým bylo poskytnuto 4 891 hodin přímé péče.
Převážná část hodin péče je poskytována uživatelům, kteří službu využívají 7 dní
v týdnu, 2x denně (ráno, večer).
h) Žádost Oblastní charita Klatovy – azylový dům pro matky s dětmi (150.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charity
Klatovy ve výši 250.000,00 Kč.
Jedná se o dofinancování sociální služby z důvodu snížení dotace z MPSV na rok
2022.
Oblastní charita Klatovy poskytuje azylový dům pro matky s dětmi v tísni jako jediný
poskytovatel sociálních služeb v Klatovech a okolí. Díky zařízení končí méně dětí
v dětských domovech a matky mají šanci začít lepší život, než do kterého se samy
narodily.
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i) Žádost Oblastní charita Klatovy pro Domov pokojného stáří (37.628 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Oblastní charita
Klatovy pro Domov pokojného stáří ve výši 37.628,00 Kč za období 01.01.30.04.2022. Jelikož již v letošním roce na tento účet charita obdržela 56.000 Kč,
zahrnuje se dotace do zprávy pro zastupitelstvo města bod dotace nad 50.000 Kč.
Výše poskytnuté dotace odpovídá příspěvku města Klatovy poskytovanému
Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizaci na 1 lůžko za
uplynulý kalendářní rok, tj. rok 2021 a je vypočítána na základě rozhodnutí
zastupitelstva města ze dne 28.06.2016 dle daného vzorce.
Dotace se poskytuje zpětně, a to na základě žádosti Oblastní charity Klatovy.
Žádost HC Klatovy, z.s., na provoz hokejového klubu v kalendářním roce 2022
(750.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost HC Klatovy, z.s.,
na provoz hokejového klubu v kalendářním roce ve výši 750.000 Kč.
HC Klatovy, z.s., žádá o navýšení dotace ve výši 750.000 Kč na provoz hokejového
klubu z důvodu chybějících peněžních prostředků. Dotace i přes zvýšené vstupní
náklady nebyla v posledních několika letech navýšená. Rozpočet HC Klatovy, z.s.,
pro rok 2022 je plánovaný jako schodkový ve výši -935.000 Kč. Jako
nepravděpodobné se jeví získání dotace od Plzeňského kraje ve stejné výši jako
v roce 2021 tj. 800.000 Kč, pro rok 2022 je Plzeňským krajem potvrzená dotace
600.000 Kč. Reálná výše schodku tak pravděpodobně bude činit mínus
1.135.000 Kč. Ani u ostatních zdrojů výnosů se neočekává nárůst. Po schválení
v zastupitelstvu města bude dotace vyplacena z fondu dotací pro rok 2022.
j)

k) Žádost BK Klatovy na pořádání prvního ročníku turnaje O pohár Klatov, na
pořádání 16. ročníku MČR veteránů v basketbalu a na Mezinárodní turnaj
4. reprezentačních družstev dívek U15 (110.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 21.06.2022 projednala žádost BK Klatovy na
pořádání prvního ročníku turnaje O pohár Klatov, na pořádání 16. ročníku MČR
veteránů v basketbalu a na Mezinárodní turnaj 4. reprezentačních družstev dívek
U15 ve výši 110.000 Kč.
První ročník turnaje o Pohár Klatov se týká nové akce pro reprezentační družstva žen
do 18 let, které se ve dnech 21.-24.07.2022 zúčastní družstva České republiky,
Izraele, Srbska a Finska. Uspořádání akce bylo BK Klatovy nabídnuto po
zkušenostech FIBA při organizaci ME U20 v r. 2019 a U18 Chalengeru v r. 2021.
Finanční podpora města Klatovy bude využita na pokrytí částečných nákladů této
akce – pronájem, hal, zajištění pořadatelských služeb a dopravy.
16. ročník MČR veteránů v basketbalu se uskutečnil v Klatovech ve dnech 20.22.05.2022, pozváno bylo 55 týmů ze 4 zemí (více než 600 osob). Kvůli Covid
epidemii, válce na Ukrajině, energetické krizi a růstu veškerých cen, nemůže být tato
akce kryta bez podpory dalších subjektů. Proto BK Klatovy žádá o finanční podporu.
Mezinárodního turnaje 4. reprezentačních družstev dívek U15 ve dnech 16.19.06.2022 se zúčastnilo Německo, Slovensko a dvě reprezentační družstva z české
republiky. Stejně jako u předchozího bodu se jedná o mezinárodní významnou akci,
na kterou je z výše uvedeného důvodu žádáno o finanční podporu.
l) Žádost LTK Klatovy, z.s., o dotaci (275.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 21.06.2022 projednala žádost LTK Klatovy, z.s.
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V roce 2022 bude realizována rekonstrukce antukového povrchu u odrazové stěny
na tenisovém hřišti pro mini tenis s umělým povrchem vč. rekonstrukce přístupové
cesty do areálu LTK Klatovy. Náklady na tuto akci jsou rozpočtovány ve výši
815 tis. Kč, Plzeňský kraj schválil dotaci ve výši 450 tis. Kč, z vlastních zdrojů bude
uhrazeno 90 tis. Kč.
m) Žádost SK Klatovy 1898, z.s., o dotaci (300.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost SK Klatovy 1898,
z.s.
Požadovaná dotace se týká plateb nákladů spojených s účastí A mužstva mužů
v divizi pro soutěžní ročník 2022-2023.
Mužstvo mužů A bude i v nadcházejícím ročníku 2022-2023 účastníkem
nadregionální soutěže divize skupiny A. S účastí v této soutěži jsou spojeny náklady
pohybující se cca okolo 1,2 mil. Kč. Požadovaná dotace bude sloužit na zaplacení
části nákladů s tímto spojených, zejména nákladů na startovné, cestovní výdaje
hráčů, náklady na dopravu k přípravným a mistrovským utkáním, hracích pomůcek a
dresů, úpravu hrací plochy apod.
RNDr. Haviar, Ph.D. – jak je to se stavem HC Klatovy? Předpokládáme ještě, že
budou žádat o nějakou další dotaci? Říkal jste, že žádají více peněz kvůli vyšším
energiím, v žádosti je výslovně napsáno, že schodek, který odhadují je, pokud se
nezvýší nájem ledové plochy, což Zimní stadion říká, že provede. Takže
předpokládám, že HC bude mít vyšší schodek.
Ing. Chroust – my jsme jim odpověděli, že ta žádost je konečná a oni musí další
zdroje, aby dokázali tu záležitost pokrýt.
RNDr. Haviar, Ph.D. – největší nájem budou mít za ledovou plochu. Jak se bude
vyvíjet jejich schodek, když tady je minus 1,135 tis. Kč? A to tam není dražší ledová
plocha.
Ing. Chroust – na jednání finanční komise byl předseda klubu pan Kopáček, tam
vysvětlil, jakým způsobem provedli určitou restrukturalizaci svého účetnictví. My jim
můžeme pomoci nějakou částkou, ale nemůžeme zaplatit úplně všechno.
RNDr. Haviar, Ph.D. – Zimní stadion – tam vznikne velká ztráta, předpokládám. Tam
to bude řešeno jak?
Ing. Chroust – je to opět na té o.p.s., aby dokázala tuto záležitost vyřešit.
RNDr. Haviar, Ph.D. – já bych rád o tomto bodu hlasoval zvlášť.
Ing. Chroust – samozřejmě.
Ing. Zavřel – chtěl bych požádat, aby se o bodu 1j) hlasovalo zvlášť, dále k bodu 1d)
a 1e) bych si dovolil dát protinávrh: 1d) klub Budík poskytnout dotaci 100 tis. Kč a
bod 1e) klub Chapadlo poskytnout dotaci 50 tis. Kč.
Ing. Chroust – bereme to jako protinávrh. My částky konzultovali se sociálním
odborem a městským ústavem.
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Ing. Kříž – potvrzuji to, co říká kolega Chroust, opravdu jsme to velmi pečlivě probrali.
Přimlouval bych se, abychom se drželi navržených částek.
Hlasování – všechny dotace z Fondu dotací (kromě bodu 1d), 1e) a 1j): pro se
vyslovilo 24 členů ZM – dotace byly schváleny.
Hlasování – protinávrh Ing. Zavřela – bod 1d) – dotace ve výši 100.000 Kč: pro
se vyslovilo 5 členů ZM, proti byli 2 členové a 17 členů se zdrželo hlasování –
protinávrh nebyl schválen.
Hlasování – protinávrh Ing. Zavřela – bod 1e) – dotace ve výši 50.000 Kč: pro
se vyslovilo 7 členů ZM, proti byli 2 členové a 15 členů se zdrželo hlasování –
protinávrh nebyl schválen.
Hlasování – bod 1j) – dotace pro HC Klatovy: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen
se zdržel hlasování – dotace pro HC Klatovy na provoz hokejového klubu ve výši
750.000 Kč byla schválena.
Hlasování – body 1d) a 1e) dle návrhu: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se
zdržel hlasování – dotace byly schváleny dle návrhu.
2. Dotace nad 50.000,00 Kč v jednotlivém případě, ze Zlatého fondu
Žádost Triatlon klub Klatovy (175.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 02.05.2022 projednala žádost Triatlon klub
Klatovy ve výši 175.000,00 Kč ze Zlatého fondu na akce pořádané Triatlon klubem
Klatovy v roce 2022. Jedná se o dotaci ze Zlatého fondu.
První významnou sportovní akcí pořádanou Triatlon klubem Klatovy je cyklomaraton
Author Král Šumavy, který se konal v roce 2022 v tradičním květnovém termínu. I
nadále bohužel trvá výrazné omezení příspěvku dlouholetého generálního partnera
Universe Agency (AUTHOR). Závod bude i s nejkratší trasou dlouhou 22 km, která
je určena pro mladé závodníky a závodnice v kategorii žáků a kadetů. Navíc
v letošním roce zorganizujeme i přidružené závody v prostoru cíle pro nejmenší
bikery a bikerky. Souhrnně na všech trasách 29. ročníku Author Král Šumavy,
memoriálu Františka Šraita počítají s přibližně 1500 bikerů a bikerek.
Druhou významnou sportovní akcí pořádanou Triatlon klubem Klatovy je Vánoční běh
pod Černou věží. Tradičním termínem je druhý svátek vánoční a v roce 2022
proběhne již třicátý ročník. Vánoční běh si za posledních několik ročníků získal
vysokou oblibu. Došlo k výraznému nárůstu počtu účastníků.
Triatlon žádá o opětovné zařazení do Zlatého fondu města Klatovy a tím i
o prodloužení oboustranně prospěšné spolupráce.
Vzhledem k situaci v roce 2022 při zajištění organizace Author Král Šumavy a
s nutností využití čipového měření při Vánočním běhu pod Černou věží žádají
o částku 175.000 Kč na rok 2022.
Dofinancování příspěvku pro Folklorní spolek Šumava Klatovy na pořádání XXVII.
Mezinárodního folklorního festivalu 2022 (40.000 Kč)
Zastupitelstvo města schválilo dne 29.03.2022 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.
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Mezinárodního folklorního festivalu 2022 ve výši 170.000 Kč ze Zlatého fondu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Vzhledem k vývoji aktuálních cen v r. 2022 se navrhuje dofinancování tohoto
příspěvku na pořádání XXVII. Mezinárodního folklorního festivalu 2022 o částku
40.000 Kč ze Zlatého fondu, tedy celkem 210.000 Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – dofinancování příspěvku bylo
schváleno.
3. Navýšení provozního příspěvku pro Zimní stadion Klatovy, o.p.s., na provoz
zimního stadionu v Klatovech v kalendářním roce 2022 (2.250.000 Kč)
Rada města na svém zasedání dne 07.06.2022 projednala žádost Zimního stadionu,
o.p.s.
Vlivem nárůstu cen energií v kalendářním roce 2022 dojde ke zvýšení nákladů
společnosti oproti roku 2021 o 4.537.000 Kč. Tyto zvýšené náklady budou částečně
kompenzovány zvýšením ceny za pronájem ledu.
Zimní stadion Klatovy o.p.s. žádá o navýšení provozního příspěvku pro Zimní stadion
Klatovy, o.p.s. na provoz zimního stadionu v Klatovech v kalendářním roce 2022 o
2.250.000 Kč.
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 2 členové se zdrželi hlasování – navýšení
provozního příspěvku bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.12.2021 schválilo rozpočet města pro
rok 2022. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 124.033 tis. Kč, ze kterého
byla v rámci Rozpočtového opatření č. 01/2022 vyčerpána, převážně na investiční
akce roku 2022, částka 77.856 tis. Kč. Se započtením zůstatku finančních prostředků
města ke konci roku 2021 ve výši 421.386 tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku
2021 činí 238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši
467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 01/2022), která může být použita na
financování jednotlivých akcí města v roce 2022.
Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 4/2022 – viz níže.
Vliv rozpočtového opatření č. 4/2022 na rozpočet města pro rok 2022 je pak
následující:
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2021
421.386 tis. Kč
(z toho rozpočtová rezerva 2021
238.857 tis. Kč)
Rozpočtový přebytek 2022
124.033 tis. Kč
Rozpočtová rezerva 2022 celkem
545.419 tis. Kč
Čerpání v rámci RO č. 01/2022 77.856
tis.
Kč
Čerpání v rámci RO č. 02/2022
-154.204 tis. Kč
Čerpání v rámci RO č. 03/2022
- 28.652 tis. Kč
14.574 tis. Kč
Zvýšení v rámci RO č. 04/2022
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022
299.280 tis. Kč
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 byl projednán na společném jednání finanční
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města dne 06.06.2022 a dne
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20.06.2022, následně rada města dne 07.06.2022 a 21.06.2022 a všechny orgány jej
doporučují zastupitelstvu města ke schválení.
Číslo Text

1

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

Rozpočtová rezerva 2022
Příspěvek úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2022, zvýšení
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ
Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky,
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP
1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ
Dofinancování akce „Dětské hřiště - Zahradní ulice, Klatovy"
pro rok 2022 (schválený rozpočet ve výši 825.000 Kč), čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ
Přijetí příjmů rozpočtu Fondu STROM pro rok 2022 z důvodu
uložené pokuty, zvýšení rozpočtu příjmů, KAP 13 - Peněžní
fondy města, Fond Strom a zvýšení rozpočtové rezervy města
Přijetí prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV
na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022, zvýšení rozpočtu
příjmů a výdajů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ
Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021
Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, zvýšení rozpočtu
příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové
rezervy města
Přijetí účelové dotace na akci „AVON pochod Klatovy" pro rok
2022 od Plzeňského kraje, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ a zvýšení
rozpočtové rezervy města
Přijetí nalezených peněžních prostředků z účtu cizích
prostředků na účet města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu
příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové
rezervy města
Výdej peněžních prostředků z účtu města z důvodu nároku na
nálezné pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její
převod do výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Nasvětlení
přechodu u Drůbežářských závodů ulice 5. května" pro rok
2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů
KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků,
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy
města, Zlatý fond
Přijetí účelové dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav
sociálních služeb Klatovy v rámci dotačního programu Podpora
sociálních služeb, Plzeňský kraj pro rok 2022 (2. a 3. splátka),
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace
města, MěÚSS
Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2021, snížení rozpočtu výdajů
kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
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Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát, za IV. čtvrtletí 2021, zvýšení rozpočtu výdajů
kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
Přijetí pojistného plnění na pojistnou událost ze dne 16.6.2021
- požár sběrného dvora Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a
výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s
odpady
Příspěvek na opravy místních komunikací a jeho zařazení do
rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ pro rok 2022,
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor
MěÚ
Zařazení VHI investičního projektu Smart City - vzdálené
odečty vodoměrů a klientský webový portál, úroky z finančního
vyrovnání provozování vodovodu a kanalizace do rozpočtu
města pro rok 2022, navýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13
- Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond
Jednorázový příspěvek z rozpočtu města Klatovy pro rok 2022
pro hospodářskou činnost města na jednorázové náklady
spojené se zprovozněním Černé věže, čerpání rozpočtové
rezervy města a její převod do výdajů KAP 14 - Řízené
organizace města, Hospodářská činnost města zajišťovaná
SNK
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora
vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 k projektu
„Boulderové hřiště Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Finanční
podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí
v Plzeňském kraji 2022 k projektu „Metropolitní síť - IX. etapa",
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí
města MěÚ
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Obnova
původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území
památkových rezervací a zón 2022 k projektu „Klatovy,
Vídeňská ulice 9/IV, Městský dům" a její přeposlání
hospodářské činnosti města zastoupené SNK, zvýšení
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Obnova
původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území
památkových rezervací a zón 2022 k projektu „Klatovy,
Pražská ulice 23/I, Městský dům" a její přeposlání hospodářské
činnosti města zastoupené SNK zvýšení rozpočtu příjmů a
výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ
Zařazení projektové dokumentace „Regenerace RPS Pod
Hůrkou - úsek okružní křižovatka Podhůrecká a Cibulkova ulice
včetně zvětšeného rozsahu - řadové garáže na západním
konci ulice" do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod MěÚ do
výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022 na projekt
„Setkání žáků partnerských škol - Poznáváme Klatovy a okolí"
pro ZŠ Klatovy, Čapkova ulice 126, zvýšení rozpočtu příjmů a
výdajů, KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova
Navýšení příjmů z prodeje pozemků z majetku města pro rok
2022 (schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč), zvýšení
rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení
rozpočtové rezervy města
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Refundace pohřebného od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
snížení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ a
zvýšení rozpočtové rezervy města
Vypravení sociálních pohřbů v roce 2022, zvýšení rozpočtu
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do
výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ
Poskytnutí dotace z Fondu dotací pro rok 2022 na účel určený
žadatelem pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy na opravu
oplocení sokolského stadionu v Klatovech podél Domažlické
ulice, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond
dotací
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Klatovy na opravu oplocení sokolského stadionu
v Klatovech podél Domažlické ulice, zvýšení rozpočtu výdajů,
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP
4 - Finanční odbor MěÚ
Vratka nevyčerpané dotace na projekt Šablony II ZŠ Tolstého
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů, KAP 14 - Řízené organizace
města, ZŠ Tolstého
Přijetí nájemného za umístění kogenerační jednotky od ČEZ
Energo s.r.o. do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení
rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného
hospodářství a zvýšení rozpočtové rezervy města
Přijetí 6. části dotace z Operačního programu Zaměstnanost
na projekt „Efektivní řízení města Klatovy", zvýšení rozpočtu
příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení rozpočtové
rezervy města
Přijetí dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce
v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 8 - Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na zpracování
projektové dokumentace na akci „Retenční nádrž Výhořice Luby" pro rok 2022 (upravený rozpočet 2022 ve výši
208.322 Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její převod
do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
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Navýšení rozpočtu provozních výdajů na zabezpečení budov
proti dosedání holubů, čerpání rozpočtové rezervy města a její
převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
Navýšení rozpočtu provozních výdajů na zakoupení
narkotizační pušky pro imobilizaci odchytávaných psů, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 Odbor životního prostředí MěÚ
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2022 pro Městskou knihovnu Klatovy
k projektu „Krajem kráčím, srdce mé jásá", zvýšení rozpočtu
příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská
knihovna Klatovy
Přijetí dotace od Státního fondu podpory investic na akci
„Regenerace panelového sídliště pod Hůrkou, Klatovy - 3.
etapa část II", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje
města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města
Korekce rozpočtu výdajů akce „RPS Pod Hůrkou 2. etapa",
snížení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a
zvýšení rozpočtové rezervy města
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Zařazení akce „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy,
Tolstého 765" do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení
rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její
převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ
Zařazení akce „Rekonstrukce sportovního areálu Masarykova
ZŠ, Tř. Národních mučedníků 185" do rozpočtu města pro rok
2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města
MěÚ
Zařazení akce „Dopravní hřiště Klatovy, Pod Hůrkou" do
rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Rekonstrukci
kotelny čp. 66/I (radnice Vídeňská)" pro rok 2022, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí MěÚ
Navýšení rozpočtu provozních výdajů na „Opravu
elektroinstalace a ovládacích prvků výtahu čp. 66/I (radnice
Vídeňská)" pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a
její převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ
Navýšení rozpočtu provozních výdajů na „Opravu veřejného
osvětlení U Slunce" pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ
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Poskytnutí dotace z Fondu dotací pro rok 2022 pro HC Klatovy
z.s. na provoz hokejového klubu v kalendářním roce 2022,
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a
její převod do výdajů KAP 13 - Peněžní fondy, Fond dotací
Navýšení poskytnutého příspěvku pro rok 2022 na provoz
zimního stadionu v Klatovech pro Zimní stadion Klatovy, o.p.s.,
(schválený rozpočet ve výši 6 030 tis. Kč), zvýšení rozpočtu
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do
výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Zimní stadion o.p.s.
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Pumptrack Klatovy"
pro rok 2022 (upravený rozpočet ve výši 3 043 tis. Kč), čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 Odbor rozvoje města MěÚ
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Požární nádrž
Tupadly - rekonstrukce" pro rok 2022 (upravený rozpočet ve
výši 2 785 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její
převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Zahradu PASK" pro
rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do
výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Hospodářská
činnost města zajišťovaná SNK
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci „Stavební
úpravy I. PP 59/I - expozice refektář" pro rok 2022 (upravený
rozpočet ve výši 4 075 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy
města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města
MěÚ
Navýšení limitu na platy v části „Aparát" z důvodu přijetí 5
zaměstnanců na VPP za období 06-12/2022, čerpání
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí MěÚ
Podíl na zisku (přijaté dividendy) od Klatovské teplárny, a.s. za
rok 2021, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 4 - Finanční odbor
MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města
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Navýšení rozpočtu náhrad mezd v době nemoci u aparátu MěÚ
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod
do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ
Navýšení rozpočtu náhrad mezd v době nemoci u Městské
policie Klatovy pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města
a její převod do výdajů KAP 2 - Městská policie Klatovy
Přijetí dotace z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2022 na akci Propagační
tiskovina - Kalendář „Klatovy 2023", zvýšení rozpočtu příjmů
KAP 7 - Odbor školství, kultur a cestovního ruchu MěÚ a
zvýšení rozpočtové rezervy města
Přijetí dotace z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2022 na akci „Mezinárodní festival komorní hudby
Klatovy 2022", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 7 - Odbor školství,
kultur a cestovního ruchu MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy
města
Příspěvek města na akci "Reko kotelny ZŠ Plánická 133/IV"
z rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů,
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP
14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická
Příspěvek města na akci „Reko kotelny sportovní haly ZŠ
Čapkova" z rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do
výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků,
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy
města, Zlatý fond
Převod finančních prostředků ze Zlatého fondu do Fondu
dotací, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy
města, Fond dotací
Navýšení Fondu dotací:
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a) na pravidelnou činnost 2 000 tis. Kč
b) na granty 700 tis. Kč
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c) na individuální dotace 1 800 tis. Kč
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy
města, Fond dotací
Přijetí platby od Plzeňského kraje Odbor bezpečnosti a
krizového řízení na základě smlouvy o zajištění ubytovací
kapacity pro humanitární účely za ubytování uprchlíků v
květnu, dubnu a březnu 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů
KAP 1 - Odbor vnitřních věcí města MěÚ
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2022 pro Městskou knihovnu
Klatovy k projektu „Že-nám to hraje“, zvýšení rozpočtu příjmů
a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Městská
knihovna Klatovy
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2022 pro Městské kulturní středisko
Klatovy, p.o. k projektu „Letní koncerty na nádvoří Jezuitské
koleje v Klatovech 2022“, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů
KAP 14 - Řízené organizace města, Městské kulturní středisko
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Snížení rozpočtu příjmů ze vstupného na Ples města pro rok
2022 (schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč) z důvodu
pandemie COVID-19, snížení rozpočtu příjmů kap. 13 Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu, snížení
rozpočtové rezervy města
Snížení rozpočtu výdajů na Ples města pro rok 2022
(schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč) z důvodu jeho
nekonání, snížení rozpočtu výdajů kap. 13 - Peněžní fondy
města, Fond cestovního ruchu, zvýšení rozpočtové rezervy
města
Navýšení rozpočtu Fondu cestovního ruchu pro rok 2022,
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap.
13 - Peněžní fondy města, Fond cestovního ruchu
Účelová finanční individuální dotace z Plzeňského kraje určená
na Podporu registrovaných psích útulků 2 pro Technické služby
města Klatov, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 Řízené organizace města, TSMK
Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát, za I. čtvrtletí 2022, snížení rozpočtu výdajů
kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát, za I. čtvrtletí 2022, zvýšení rozpočtu výdajů
kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ
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Zvýšení rozpočtové rezervy města

96 637

14 574

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022

299 280

RNDr. Haviar, Ph.D. – položka 57 – navýšení fondu dotací na pravidelnou činnost –
předpokládáme, že se budou měnit pravidla? Je to z 3 milionů na 5 milionů.
Ing. Chroust – je to navýšení na to, aby ta pravidelná činnost mohla fungovat i ve
druhém pololetí a neovlivnilo to cenové skoky.
Pan starosta – budou mít potíže s financemi naše organizace, ale i sportovní kluby a
jde nám o jednu věc v tuto chvíli, aby děti, až nastoupí v září do škol, mohly sportovat.
Roste cena energií, nájmů, topení. Je to zvýšení finančního rámce jako reakce na
současnou situaci především s cenami energií.
RNDr. Haviar, Ph.D. – příspěvek se zvedne jak?
Ing. Chroust – přibližně o 1 300 Kč, záleží na tom, kolik bude dětí.
RNDr. Haviar, Ph.D. – každý sport je jinak finančně náročný, když dáváme 2 tisíce
na hlavu na každý sport, tak to také není ideální.
Pan starosta – nám jde o to, aby se ty kluby v Klatovech držely, je dobře, že zde
máme velké množství aktivit, kde se děti mohou uchytit.
RNDr. Haviar, Ph.D. – granty?
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Ing. Chroust – pokud dnes zastupitelstvo schválí, budou vypsány nové granty. Toto
jsou peníze, které jsou ve fondech, pokud by nedošlo k dočerpání peněz v průběhu
roku 2022, tak je samozřejmě převedeme do roku 2023.
RNDr. Haviar, Ph.D. – na pravidelnou činnost to zvedáme zhruba dvakrát, tak si
myslím, že už by to chtělo systém s lepším rozlišením, který sport to potřebuje na
hlavu a který ne, který na cestování. Navýšení podpořím.
P. Rehák – při hlasování bych trval na tom, abychom hlasovali zvlášť o bodech číslo
24 a 25 – TJ Sokol.
Hlasování – body č. 24 a 25: pro se vyslovilo 23 členů ZM, proti byl 1 člen – body
č. 24 a 25 byly schváleny.
Hlasování – rozpočtové opatření č. 4/2022 (body 1-23 a 26-65): pro se vyslovilo
24 členů ZM – rozpočtové opatření č. 4/2022 bylo schváleno.
Návrh na usnesení
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
a) poskytnutí dotace na žádost Západočeské univerzity v Plzni ve výši 63.000 Kč
na náklady na projekt Univerzita třetího věku,
b) 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,
c) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – nízkoprahový klub
Budík ve výši 25.000 Kč
d) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – nízkoprahový klub
Chapadlo ve výši 25.000 Kč
e) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – sociální poradna,
charitní šatník ve výši 50.000 Kč
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f) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – osobní asistence ve
výši 200.000 Kč
g) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy – azylový dům pro matky
s dětmi ve výši 150.000 Kč
h) poskytnutí dotace na žádost Oblastní charitě Klatovy pro Domov pokojného
stáří ve výši 37.628 Kč
i) poskytnutí dotace na žádost HC Klatovy, z.s., na provoz hokejového klubu
v roce 2022 ve výši 750.000 Kč
j) poskytnutí dotace na žádost BK Klatovy na pořádání prvního ročníku turnaje
O pohár Klatov ve výši 110.000 Kč
k) 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
l) poskytnutí dotace na žádost SK Klatovy 1898, z.s., na náklady spojených
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.
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.
7. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRO VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2022-2026
V souvislosti s ukončením volebního období a přípravou nových voleb do
zastupitelstev obcí je úkolem stávajícího zastupitelstva města stanovit celkový počet
členů nově voleného zastupitelstva (§ 67 zák. o obcích).
Dle § 68 zákona o obcích mohou města s počtem obyvatel od 10 tis. do 50 tis. stanovit
počet členů zastupitelstva s ohledem na počet obyvatel a velikost územního obvodu
v rozmezí 15 až 35 členů.
Stanovení počtu uvolněných členů ZM a počtu členů RM je na rozhodnutí nově
zvoleného zastupitelstva.
Rada města doporučila ZM stanovit počet členů zastupitelstva města na 27.
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Návrh na usnesení
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 20222026 na 27 členů.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
8. ZŘÍZENÍ OSADNÍHO VÝBORU KAL
Na základě žádosti obyvatel Kalu předkládám návrh na zřízení nového osadního
výboru.
V průběhu května bylo v Kalu uspořádáno shromáždění občanů, na kterém proběhly
volby do osadního výboru. Z navržených kandidátů byli zvoleni: Jana Švecová, Josef
Hájek a Miroslav Timko. Ti pak následně navrhli na předsedu OV Miroslava Timka.
Rada města doporučila zastupitelstvu města zřídit Osadní výbor v Kalu, určit složení
a zvolit jeho předsedu.
Návrh na usnesení
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.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
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9. ÚPRAVA ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU
V souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů má město Klatovy zřízen sociální fond. Jednotný postup při tvorbě a čerpání
tohoto fondu stanoví samostatná vnitřní směrnice č. 15 - Tvorba a způsob čerpání
sociálního fondu.
Předkládám návrh na doplnění čl. II. směrnice, který stanoví příspěvky ze sociálního
fondu, o možnost poskytovat zaměstnancům a uvolněným členům ZM příspěvek na
penzijní připojištění, a to ve výši 500 Kč měsíčně.
Aktuální příděl do sociálního fondu je dle čl. I. směrnice 2,1 mil. Kč ročně. Vzhledem
k přebytku fondu z minulých let by v případě schválení příspěvku na penzijní
připojištění od 01.07.2022 nebylo potřeba navyšovat základní příděl do fondu. Pro
rok 2023 a další by základní příděl fondu měl být navýšen o 1 mil. Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města schválilo úpravu čerpání příspěvků ze sociálního fondu
o příspěvek na penzijní připojištění.
Ing. Baroch – jen pro zajímavost: při významných jubileích budou poskytovány
odměny takto: za 20 let v zaměstnání 2 000 Kč, za 40 let v zaměstnání 4 000 Kč. Při
inflaci a při všech vlivech, které tady jsou, je to hrozně málo.
Pan starosta – to je historické pravidlo. Toto se nemění, vy tu máte celou směrnici.
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno.
10. ZPRÁVY VEDENÍ MĚSTA
Pan starosta poděkoval všem za přípravu akcí letní sezóny, pozval na pouť a
Folklorní festival.
Ing. Chroust poděkoval OŠKCR, MěK, Katakombám a ZUŠ za přípravu kulturních
akcí.
Ing. Kříž – po pouti se ještě koná celá řada akcí. MěKS, MěK – koncerty každou
středu na nádvoří jezuitské koleje. Budou také dva velké koncerty na náměstí –
v červenci O5 a Radeček a v srpnu BSP.
11. DISKUSE
Ing. Baroch – plot pod hřbitovem, který odděluje příjezdovou komunikaci od Plzně a
parkoviště pod hřbitovem, bylo by možné opravit?
Ing. Chroust – je to v zásobníku, podíváme se na to.
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Ing. Zavřel – kdo všechno má přístup k facebookovému účtu města? Chtěl bych
poděkovat, že poslední dobou, možná díky volbám, vzrostla aktivita našeho
městského profilu, zároveň bych si dovolil podotknout, že za mě trošku nevkusné,
aby byly sdíleny příspěvky jednotlivců z vedení města. Měly by se tam objevovat
příspěvky, které nejsou nijak zaujaté.
Pan starosta – nemám ani Instagram, ani Facebook, ani jiné tyto vymoženosti.
Ing. Chroust – pokud máte na mysli mě, tak já jsem tam několik dal, asi to neumím
dokonale, aby to nebylo vidět, že jsem to tam dal já. Když to dáváme třeba na
Katakomby, tak se pod to vždycky podepisuji, aby bylo jasné, komu můžete
odepisovat. Přístup mám já, Ing. Kříž, p. Tománek a pan tajemník.
12. USNESENÍ A ZÁVĚR
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné
člen návrhové komise Mgr. Šklebený.
Pan starosta pozval přítomné na rozbory hospodaření 23.08.2022.
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ve 21 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 24. zasedání Zastupitelstva
města Klatov.
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam.
Zapsala: Burešová

Starosta města:

Ověřovatelé:
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