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Z Á P I S  č.  2 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
22.11.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno:  26 členů ZM 
 
 
Omluveni: Mgr. Pleticha 
 
 
Přítomno občanů: 27 
 

 
 
 

Program:  

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Složení slibu zastupitele 

2) Kontrola plnění usnesení 
3) Volba přísedících Okresního soudu v Klatovech 

4) Návrhy na majetkoprávní úkony 

5) Rozpočtové opatření č. 6/2022 + dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 

6) Dotační program města „Podpora při realizaci protipovodňových a 
protizáplavových opatření na území města Klatovy a integrovaných obcí“ – návrh 
na prodloužení platnosti programu 

7) Diskuse 

8) 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 16.11.2022 ve 
smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech jednání, neboť při 
zahájení jednání je přítomno 26 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: p. Fiala i 
JUDr. Štancl zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Kopecký a Ing. Nejdl, MBA. 
 
Hlasování – Mgr. Kopecký: pro se vyslovilo 25 členů, 1 člen se zdržel hlasování – 
Mgr. Kopecký byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Nejdl: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
Ing. Nejdl byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Kristová, Ing. Pošarová a 
p. Šafránek.  
 
Hlasování – Ing. Kristová.: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Kristová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – Ing. Pošarová: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Pošarová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – p. Šafránek: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
p. Šafránek 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 26 členů ZM – způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Program bude rozšířen o bod: Volba 
členů finančního a kontrolního výboru a schválení určeného zastupitele pro územní 
plán. Hlasovat o členech výborů se bude aklamací. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – program jednání byl schválen. 
 
 
1.  SLOŽENÍ  SLIBU  ZASTUPITELE 
 
MUDr. Bohumil Kuneš složil slib člena Zastupitelstva města Klatov. 

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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2.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 25. zasedání ZM konaného 20.09.2022 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZM.  
 
 
3.  VOLBA  PŘÍSEDÍCÍCH  OKRESNÍHO  SOUDU  V  KLATOVECH 
 
Městský úřad Klatovy obdržel žádost Okresního soudu v Klatovech o provedení 
doplňovacích voleb přísedících soudu. 
 
Přísedící okresních soudů volí podle zákona zastupitelstvo obce v obvodu 
příslušného okresního soudu. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen 
k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, 
pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Předseda soudu 
k níže uvedeným kandidátům vydal souhlasné stanovisko. 
 
Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit přísedící soudu dle předloženého 
seznamu. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo přísedící Okresního soudu 
v Klatovech dle předloženého seznamu. 
 
Seznam přísedících k provedení doplňovací volby 
Por. Ing. Ivona Juráčková, ,  (náčelník logistiky VÚ 4854 
Klatovy) 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 2 členové se zdrželi hlasování – usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
4.  VOLBA  ČLENŮ  FINANČNÍHO  A  KONTROLNÍHO  VÝBORU 

SCHVÁLENÍ  URČENÉHO  ZASTUPITELE  PRO  ÚZEMNÍ  PLÁN 
 
1) ZM na zasedání 24.10.2022 zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich 

předsedy: RNDr. Kateřinu Vágnerovou (kontrolní výbor), Ing. Jána Ridzoně 
(finanční výbor). Na základě nominací jednotlivých politických subjektů 
předkládám zastupitelstvu města návrh na složení kontrolního a finančního 
výboru.  

2) V souladu s ust. stavebního zákona (§ 47) je třeba schválit určeného zastupitele 
pro územní plán. V předchozích obdobích jím byl místostarosta Ing. Václav 
Chroust. Navrhuji, aby jím byl i pro další volební období.  
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města zvolilo členy kontrolního výboru: doc. Otakar Čerba, Ph.D., 
Martin Mašek, Mgr. Věra Šlajsová, Jan Papež, JUDr. Jiří Štancl, Václav Touš.   
 
Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru: Ing. Václava Kiliánová, 
MUDr. Bohumil Kuneš, Ing. Josef Rubáš, Zdeňka Černá, Pavel Šefl, Peter Pošefka, 
Ing. Pavel Honzík, Ing. Luboš Nový, MBA, Ing. Václav Nováček, Jan Benda. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo města schválilo Ing. Václava Chrousta jako určeného zastupitele pro 
pořizování územně plánovací dokumentace města Klatovy pro celé volební období 
2022-2026. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A – finální schválení majetkoprávních úkonů 
Hlasování – úkony č. 1 a 2: pro se vyslovilo 26 členů ZM – úkony č. 1 a 2 byly 
schváleny. 
 
3) NOVÝ ÚKON – prodej pozemků – prodloužení lhůty v SoBK 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 2583/2 a 2615/13 v průmyslové zóně Čertovka Klatovy, 

žadatel: . , , , prodej obecních 
pozemků budoucímu investorovi – prodloužení lhůty sjednané v SoBK 
o 18 měsíců, výměra celkem činí 8 924 m2, cena 320,00 Kč/m2 + DPH, celkem 
2.855.680,00 Kč + DPH, záloha ve výši 1/3 ceny – 951.360,00 Kč + DPH byla 
uhrazena 28.06.2018. 

 Investor je vlastníkem dvou pozemků o výměře 9 943 m2 v lokalitě Čertovka. 
Pro realizaci svého podnikatelského záměru požádal město o prodej dalších 
dvou navazujících obecních pozemků v této lokalitě. S investorem město 
uzavřelo SoBK 28.06.2018. Dle SoBK měla být uzavřena kupní smlouva na 
pozemky p.č. 2583/2 a 2615/13 v k.ú. Klatovy do 30 dnů ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí o užívání stavby provozovny – haly pro opravy 
nákladních automobilů a zemědělských strojů, kterou se investor ve smlouvě 
zavázal vybudovat a zkolaudovat do 3 let od uzavření SoBK. Původní lhůta 
28.06.2021 byla prodloužena na základě rozhodnutí ZM 20.04.2021 dodatkem 
č. 1 do 28.06.2022. Dne 26.05.2022 žadatel požádal v důsledku covidové 
situace o další prodloužení termínu v SoBK o 18 měsíců, tj. do 28.12.2023. 
V žádosti uvedl, že stavební povolení obdržel až 07.09.2021, dále že má 
schválenu dotaci na částečnou úhradu stavby a že realizaci stavby vysoutěžila 
klatovská firma JSF stavební s.r.o., se kterou 22.02.2022 podepsal SoD. ČEZ 
odmítal vybudovat elektro připojení, neboť změnil podmínky týkající se výše 
náhrady za zřízení věcného břemene a město na ně odmítalo přistoupit, jednání 
s městem trvala cca 7 měsíců. V únoru 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu a 
následné prudké zdražování všech vstupních zdrojů stavby. Žadatel přes 
zaplacené zálohové úhrady za dodávky stavebních dílů a technických 
komponentů stavby (kotle, servisní kanály, betonový skelet stavby apod.) musel 
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přepracovat projekt na úspornější variantu stavby. Aktuálně byla dokončena 
elektro přípojka pro stavbu dle schváleného projektu, zaměření stavby v terénu 
a provedena skrývka ornice v místě stavby. Stavba se bude nacházet jak na 
pozemcích zasmluvněných s městem, tak na pozemcích vlastněných 
žadatelem. Žadatel má na část stavby zajištěn bankovní úvěr. V případě 
nedodržení prodloužené lhůty bude účtována investorovi pokuta 500,00 Kč/den 
prodlení. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodloužení SoBK s tím, že bez smluvní 
pokuty bude smlouva prodloužena pouze o 6 měsíců. 

  Návrh na usnesení 
  Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy 

sjednané ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 
o 18 měsíců, tj. do 28.12.2023, pro kupujícího ,  

, , s tím, že prodloužení o 6 měsíců, tj. do 28.12.2022, bude sjednáno 
bez smluvní pokuty, další prodloužení o 12 měsíců, tj. do 28.12.2023, bude 
sjednáno se smluvní pokutou 500,00 Kč/den prodlení. Úkon bude zajištěn 
dodatkem č. 2 k uzavřené SoBK. 

  
 JUDr. Štancl – v odůvodnění, které máme před sebou, je věta, že v únoru 2022 

začala ruská invaze na Ukrajinu a následné prudké zdražování všech vstupních 
zdrojů stavby. S tím všichni souhlasíme, že to zdražování je prudké. Moje 
otázka zní: nemáme za této situace to také promítnout do smluvní pokuty? 
Smluvní pokuta zajišťuje splnění hlavního závazku – vystavět v nějakém čase 
dílo o nějaké hodnotě. Čím je ta hodnota vyšší, tak ta pokuta by měla být 
přiměřeně vyšší, protože jinak se ta zbraň neustále zeslabuje. Jestliže počítáme 
stavby v dnešních cenách, 500 Kč za den je cena, která vzešla na samém 
začátku zóny – někdy v roce 2010… 

 
Pan starosta – já si myslím, že k zóně jsme se dostali v roce cca 2008 nebo 
2009, pokuty jsme začali uplatňovat někdy v roce 2015, 2016.  
 
JUDr. Štancl – může to být, ale jestliže vezmeme cenu v roce 2015 a 2022, tak 
to budou násobky procent, bude to dvojnásobek, trojnásobek ceny. Můj návrh 
je, abychom se tak chovali. Nemusíme tak ostře, ale abychom nějaké zvýšení 
u smluvních pokut udělali. Můj konkrétní návrh je, aby rok 2023 byl pod pokutou 
1 000 Kč za každý den prodlení a potom přiměřeným způsobem upravili 
pravidla. Není nezbytné ta pravidla upravovat teď ještě předem, nejsme těmi 
pravidly tak vázáni, že nemůžeme pokutu dát vyšší nebo nižší. Navrhuji, 
abychom již v tomto usnesení zvýšili pokutu v tom posledním období. 
 
Pan starosta – rozumím tomu návrhu. Je říkám, že 500 Kč vycházelo z té 
kontinuity tak, jak jsme postupovali v obdobných případech. Pozemek byl 
zasmluvněn, začala na něm činnost, proto navrhujeme tento postup. Je to vůle 
zastupitelstva, ale neměli bychom postupovat případ od případu, ale měli 
bychom to mít jako pravidlo, abychom postupovali u všech stejně. To je úkol pro 
ORM, aby připravil toto pravidlo. 

 
  Hlasování – protinávrh – od 01.01.2023 pokuta 1 000 Kč/den: pro se vyslovili 

4 členové ZM, proti byl 1 člen, 21 členů se zdrželo hlasování – protinávrh nebyl 
schválen. 
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 Hlasování – návrh: pro se vyslovilo 21 členů ZM, proti byli 2 členové a 
3 členové se zdrželi hlasování – usnesení bylo schváleno. 

 
 
Část B – záměry majetkoprávních úkonů před jejich zveřejněním 
1) Prodej části pozemku (ul. 5. května, u sportovní střelnice) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 698/49, žadatel: , , , 

výměra cca 17 m2. Cena dle ZP z r. 2019 obvyklá 550,00 Kč/m2 (cena 
schválená v r. 2020 pro prodej částí sousedních pp.č. 698/24 a 698/1 

. . 
 Žadatel je vlastníkem pozemků pp.č. 698/50 a 698/26 u sportovní střelnice, 

s nimiž sousedí předmětný obecní pozemek. Žadatel jej využije spolu se svým 
navazujícím pozemkem k výstavbě opěrné zdi a příjezdové cesty k sídlu firmy.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 698/49 o výměře cca 17 m2 
v k.ú. Klatovy za cenu smluvní 550,00 Kč/m2, celkem cca 9.350,00 Kč bez DPH 
(DPH nebude účtováno), do vlastnictví , , 

. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – podle znaleckého posudku z roku 2019 obvyklá cena 550 Kč/m2, 
v těch dalších – č. 2 a 3 je cena z roku 2022. Předpokládám, že kvůli tak malému 
pozemku nelze dělat nový znalecký posudek. Z jakého důvodu je to? 
 
Pan starosta – dělat znalecký posudek na 4, 10 nebo kolik metrů čtverečních při ceně 
znaleckého posudku, to vychází pak skoro dražší ten znalecký posudek než utržená 
cena za to. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – rozumím, ale je to ten princip? Kvůli tomuhle nechceme dělat nový 
znalecký posudek, ale kdyby to bylo větší tak ano. 
 
Pan starosta – ano, pak děláme znalecký posudek, nebo ho dělá ten, kdo žádá. 
 
JUDr. Štancl – znalecký posudek si pořizuje ta strana, která to kupuje a ta si ho zaplatí. 
Není to výdaj města. Tady také analogicky platí to, co jsem říkal o té smluvní pokutě. 
Jde o cenu majetku, která je v běžném tržním prostředí násobně vyšší. Nejsem pro tyto 
ceny a myslím, že by se tímto způsobem pokračovat nemělo. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, proti byl 1 člen a 2 členové se zdrželi hlasování 
– usnesení bylo schváleno. 

 
 
2) Prodej části pozemku (ul. K Zaječímu vrchu) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 3197/94, žadatel: . , 

, , výměra cca 15 m2. 
Cena a)  smluvní 500,00 Kč/m2 (navrhují žadatelé), 

b) smluvní 800,00 Kč/m2 (schválená cena v r. 2022 pro prodej 
předzahrádek na Domažlické předměstí). 

 Žadatelé jsou vlastníky domu čp. 905/II, s nímž sousedí zpevněná plocha, 
parkovací stání (jediné veřejné kolmé v ulici, ostatní jsou podélná). Požadovaná 
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část obecního pozemku představuje jediný přístup na zahradu žadatelů, která 
je v případě obsazení parkovacích míst nepřístupná. Předmětný pozemek, 
resp. jeho 1/17, žadatelé v r. 2010 darovali městu spolu s dalšími podílovými 
spoluvlastníky jako součást komunikace.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 3197/94 o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Klatovy do vlastnictví (SJM) . , 

, , za cenu smluvní  
a) 500,00 Kč/m2, celkem cca 7.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno), 

nebo 
b) 800,00 Kč/m2, celkem cca 12.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). 
 
 

3) Prodej části pozemku (ul. K Zaječímu vrchu) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 3197/94, žadatel: , 

, , výměra cca 15 m2. 
Cena a) smluvní 500,00 Kč/m2 (navrhují žadatelé), 

b) smluvní 800,00 Kč/m2 (cena z r. 2022 pro prodej předzahrádek na 
Domažlické předměstí). 

Žadatelé jsou vlastníky domu čp. 908/II, s nímž sousedí zpevněná plocha, 
parkovací stání (jediné veřejné kolmé v ulici, ostatní jsou podélná). Požadovaná 
část obecního pozemku představuje jediný přístup na zahradu žadatelů, která 
je v případě obsazení parkovacích míst nepřístupná. Předmětný pozemek, 
resp. jeho id. 1/17, byl r. 2010 darován původními majiteli městu jako součást 
komunikace.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 3197/94 o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Klatovy do vlastnictví (SJM) , 

,  za cenu smluvní  
a) 500,00 Kč/m2, celkem cca 7.500,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno), 

nebo 
b) 800,00 Kč/m2, celkem cca 12.000,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno. 
Hlasování – úkony č. 2 a 3: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 22 
členů a 4 členové se zdrželi hlasování – úkony č. 2 a 3 nebyly schváleny. 

 
 
4) Prodej části pozemku (Křesťanský vršek) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 2003/5, žadatel: , , , 

výměra cca 100-200 m2. 
Cena a) smluvní 300,00 Kč/m2 (navrhuje žadatel) 

 b) smluvní 800,00 Kč/m2 (cena z r. 2022 pro prodej předzahrádek na 
Domažlickém předměstí) 

 Žadatel žádá o koupi části obecního pozemku za účelem výstavby garáže. Jde 
o pozemek v blízkosti žel. trati Klatovy-Plzeň pronajatý od r. 2012 majiteli 
sousedních nemovitostí. Pozemek je dle ÚP v ploše, kde jsou stavby garáží 
mimo oplocené pozemky RD nepřípustné a dále se pozemek nachází 
v chráněném koridoru veřejně prospěšné stavby (MOK 17 – propojení ul. 
Koldinova-Plzeňská). 
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 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 2003/5 v k.ú. Klatovy 
o výměře cca 100-200 m2 v k.ú. Klatovy do vlastnictví , 

, , za cenu smluvní  
a) 300,00 Kč/m2, celkem cca 30.000,00 Kč – 60.000,00 bez DPH (DPH nebude 

účtováno), nebo 
b) 800,00 Kč/m2, celkem cca 80.000,00 Kč – 160.000,00 bez DPH (DPH 

nebude účtováno). 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 23 členů a 3 členové se 

zdrželi hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
 
 
5) Prodej pozemků a jejich částí (vypořádání I/22) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 360/6, 1170/4, 1170/5, 1170/6, 1172/25, 1172/33, 1172/34, 

3409/20, 3422/88, 3476/14, části pp.č. 1186/4, 3409/1, 3409/11, 3723/14 a 
4006/1, žadatel: ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
Praha, výměra 2 262 m2. Cena 277,19 Kč/m2 dle ZP z r. 2022 zadaného 
žadatelem; celkem 627.003,78 Kč vč. DPH (DPH bude účtováno). 

 Žadatel jako správce veřejných komunikací v majetku státu žádá o prodej 
obecních pozemků a jejich částí v trase komunikace I/22 v úseku mezi okružní 
křižovatkou v Kalu, Beňovy, ul. Domažlická, Tyršova, Puškinova až k odbočce 
na Mírovku ve směru na Horažďovice. Jedná o silniční pozemky, jejich součásti, 
příslušenství, případně pomocné silniční pozemky, které by měly být ve 
vlastnictví ČR-ŘSD. 

 Rada města neprojednala. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 360/6 o výměře 1 m2, pp.č. 1170/4 
o výměře 643 m2, pp.č. 1170/5 o výměře 12 m2, pp.č. 1170/6 o výměře 45 m2, 
pp.č. 1172/25 o výměře 962 m2, pp.č. 1172/33 o výměře 20 m2, pp.č. 1172/34 
o výměře 66 m2, pp.č. 3409/20 o výměře 33 m2, pp.č. 3422/88 o výměře 5 m2, 
pp.č. 3476/14 o výměře 38 m2 a dále pp.č. 1186/11 o výměře 202 m2 (dle GP 
odděleno z pp.č. 1186/4), pp.č. 3409/41 o výměře 20 m2 (dle GP odděleno 
z pp.č. 3409/1), pp.č. 3409/40 o výměře 9 m2 a pp.č. 3409/42 o výměře 34 m2 
(oba dle GP odděleny z pp.č. 3409/11), pp.č. 3723/34 o výměře 2 m2 (dle GP 
odděleno z pp.č. 3723/14) a pp.č. 4006/8 o výměře 170 m2 (dle GP odděleno 
z pp.č. 4006/1) za cenu smluvní 277,19 Kč/m2, celkem 627.003,78 Kč včetně 
DPH (DPH bude účtováno), v k.ú. Klatovy do vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 546/56, Praha. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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6.  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2022 

    DOTACE  NAD  50.000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 

 
1) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
a) Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let za 2. pololetí 2022  
Rada města na svém zasedání dne 17.10.2022 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 tis. korun, 
o dotacích nad 50 tis. Kč rozhoduje zastupitelstvo města. 
 

Žadatel Počet oprávněných členů Návrh dotace 

Diamond Dance Klatovy 51 121.635,00 Kč 

Mgr. M. Zámečníková 75 178.875,00 Kč 

Junák – středisko Královák Klatovy 103 245.655,00 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Točník 46 109.710,00 Kč 

SPORT CLUB Klatovy – oddíl florbalu 41 97.785,00 Kč 

Karate Klub Klatovy 50 119.250,00 Kč 

Judo Klatovy 69 164.565,00 Kč 

Atletika Klatovy 163 388.755,00 Kč 

Volejbal Klatovy 92 219.420,00 Kč 

TJ Klatovy 36 85.860,00 Kč 

LTK Klatovy 80 190.800,00 Kč 

SK Klatovy 1898 101 240.885,00 Kč 

SDH Štěpánovice 40 95.400,00 Kč 

TJ Sokol Klatovy 141 336.285,00 Kč 

SDH Klatovy 24 57.240,00 Kč 

BK Klatovy 54 128.790,00 Kč 

Millenium gym o.s. 41 97.785,00 Kč 

Junák – středisko Javor Klatovy 31 73.935,00 Kč 

Pionýrská skupina Tuláci 35 83.475,00 Kč 

TJ Start Luby 105 250.425,00 Kč 

Celkem 1378 3.286.530 Kč 

 

Výše příspěvku na jednoho člena za 2. pololetí 2022 činí 2.385,00 Kč. Dotace budou 
vyplaceny po schválení v zastupitelstvu města z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022.  
 

b) Dotace na akce v rámci památkové zóny 
Rada města vzala na vědomí zápis ze společného jednání finanční komise a 
finančního výboru ze dne 12.09.2022 a doporučila dne 17.10. 2022 zastupitelstvu 
města schválit dotace: 

 pro , , , ve výši 88.000 Kč 
z rozpočtu města na výměnu oken na objektu čp. 187, Pražská ulice na 
pozemku stp.č. 787/1, k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy 
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v souladu s programem pro poskytování dotací – Podpora úprav objektů 
v památkové zóně 2022, 

 pro pana , , , , ve 
výši 112.000 Kč z rozpočtu města na opravu fasády objektu čp. 201, Vídeňská 
ul. Na pozemku stp.č. 908, k.ú. Klatovy, území Městské památkové zóny 
Klatovy v souladu s programem pro poskytování dotací – Podpora úprav 
objektů v památkové zóně 2022.  

 

c) Dotace pro Oblastní charitu Klatovy pro Domov pokojného stáří (žádost 
43.975 Kč) 

Rada města na svém zasedání dne 17.10.2022 projednala žádost Oblastní charity 
Klatovy pro Domov pokojného stáří ve výši 43.975 Kč za období od 01.05. do 
30.09.2022.  
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.  
Jelikož již v letošním roce na tento účet charita obdržela více než 50.000 Kč, zahrnuje 
se dotace do zprávy pro zastupitelstvo města bod dotace nad 50.000 Kč. 
 
 
2) Spolufinancování Atletika Klatovy z.s.  
(žádost ve výši 30 % potřebné částky, nejvýše do 5.000.000,00 Kč) 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit spolufinancování rekonstrukce 
umělého povrchu atletického stadionu žadateli Atletika Klatovy z.s. ve výši 30 % 
potřebné částky, nejvýše do 5.000.000 Kč z rozpočtu města. 
Umělý povrch z materiálu Polytan je třeba obnovit. Na základě posudku odborné 
firmy došlo k rozhodnutí celý umělý povrch vyměnit. Cena za dílo se očekává mezi 
12 až 15 mil. Kč. Velice bude záležet na technickém stavu podkladu (asfaltový 
povrch) po odstranění původního umělého povrchu. Atletika Klatovy z.s. žádá 
o dotaci Národní sportovní agenturu. Jedním z kritérií poskytnutí dotace je doložení 
spolufinancování minimálně ve výši 30 %.    
Stadion je také využívaný dvěma školami k hodinám tělesné výchovy. Rovněž 
stadion využívají některé klatovské sportovní kluby k trénování a je přístupný 
klatovským občanům k rekreačnímu sportovnímu vyžití. 
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3) Limity na platy 
V souladu s novelou vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a o platových poměrech státních zaměstnanců, kdy platy 
v základní platové tabulce se od 01.09.2022 navýšily o 10 %, předkládáme 
následující návrh na navýšení limitů na platy dle následující tabulky: 
 

Pracoviště  Schválený rozpočet 
2022 

Navýšeni o 10 % Limit na platy  

Aparát  53 430 1 900 55 330  

Městská policie 10 845 400 11 245  

Zastupitelstvo města, 
komise, výbory 4 875 100 4 975 

 

Dohody 450 0 450  

Celkem  69 600 2 400 72 000  

 

Organizace 

Schválený objem 
prostředků na 

platy 

Navýšení 
o 10 % 

Navrhovaný objem 
prostředků na platy 
po navýšení o 10 % 

Technické služby města 
Klatov 

32 910 1 097 34 007 

Městské kulturní středisko 6 298 135 6 433 

Městská knihovna 6 744 197 6 941 

 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení limitu na platy 
s účinností od 01.09.2022.  
 
Pan starosta – bod 1: navrhuji změnu: aby kluby mohly tyto prostředky čerpat až do 
30.04.2023.  
 
Ing. Chroust – limity na platy – dovolil bych si udělat jednu změnu. Rád bych vás 
požádal o stažení druhé tabulky (organizace) z jednání. Takže bychom upravili 
usnesení takto: doplnit větu „Dotace lze čerpat do 30.04.2023“. V části limity na platy 
schválíme pouze limity na platy zaměstnanců MěÚ. Příspěvkové organizace 
necháme na příští jednání. 
 
Ing. Nový, MBA – oba používáte terminologii, že dotace lze čerpat do 30.04. Nejsem 
si jistý, jestli to slovo čerpat je správné, protože čerpání proběhne obratem. My 
potřebujeme, aby ty doklady použité pro vyúčtování dotace bylo možné… 
 
Ing. Chroust – tak se to myslí. Doklady, které budou moci předkládat, budou nést 
nejpozdější datum 30. dubna 2023.  
 
RNDr. Vágnerová – organizace, které měly částku na pravidelnou činnost nižší než 
50 000 Kč, s nimi už je uzavřená smlouva a ty budou vyúčtovávat v pravidelném 
termínu do konce prosince, nebo budeme ještě řešit jim také prodloužení? Anebo 
ještě nemají uzavřené smlouvy? 
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Pan starosta – tam velký problém nebude, protože jednak to měli schváleno už po 
prázdninách, to mohla udělat rada, kdyby někdo měl velký problém, tak by požádal 
o případnou změnu. Smlouvy jsou uzavřené o dva měsíce dříve, než budou tyto 
smlouvy, nechme tam termín 31.12. s tím, že je možné požádat. 
 
RNDr. Vágnerová – nebylo by na zvážení do budoucna tohle pravidlo posunout to 
čerpání i pro další roky? 
 
Pan starosta – myslím si, že už jsme o tom debatu započali, v prosinci se budeme 
scházet s představiteli jednotlivých klubů. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – k bodu 1c) dotace pro Oblastní charitu Klatovy – tam je 
napsáno, že žádost je 43 975 Kč. Vy jste říkal, že je to vypočteno podle nějakého 
vzorce. 
 
Ing. Chroust – je to podle usnesení zastupitelstva někdy v roce 2016/17. Dělá se to 
podle následujícího vzorce: vezmou se náklady, které nám vyjádří MěÚSS 
z minulého roku. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – ta člověkohodina konkrétně u MěÚSS se počítá na občany 
Klatov, nebo všechny klienty z ORP?  
 
Ing. Chroust – ta se počítá podle počtu lidí, které má MěÚSS ve svém zařízení. Ta 
myšlenka je taková, abychom přispívali stejnou částkou, jako přispíváme příspěvkem 
MěÚSS. U Charity se snažíme ocenit to, že někteří lidé jsou tam celý rok, někteří 
např. od 30.07. do 30.09., proto jsou tam dané ty dny. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – takže jsou to vlastně mzdové prostředky na jednotlivá lůžka. 
 
Ing. Chroust – nejsou to jenom mzdové prostředky, jsou to vlastně celkové náklady 
MěÚSS na jednoho člověka. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – v zápisu z 28.06.2016, který je na webu, chybí ta příloha se 
vzorcem.  
 
Ing. Chroust – pokud tam chybí, já vám ji seženu.  
 
Ing. Ridzoň – z 21 společností, kterým se udělují dotace, 30 % nemá uložené účetní 
závěrky v Obchodním rejstříku. Je potřeba je na to upozornit. 
 
Ing. Chroust – vy jste říkal, že 30 % nemá splněno? 
 
Ing. Ridzoň – ano. 
 
Pan starosta – kluby budou upozorněny, aby to doplnily. 
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4) Rozpočtové opatření č. 6/2022 
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. 1/2022 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 činila 238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jednalo o rozpočtovou rezervu v celkové 
výši 467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 1/2022), která by mohla použita na 
financování jednotlivých akcí města v roce 2022. 
 
Vliv rozpočtových opatření roku 2022 na rozpočet města pro rok 2022 by byl 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. 1/2022 - 77.856 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 2/2022 -154.204 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 3/2022 - 28.652 tis. Kč 
Zvýšení v rámci RO č. 4/2022 14.574 tis. Kč 
Zvýšení v rámci RO č. 5/2022       48.706 tis.  Kč   
Čerpání v rámci RO č. 6/2022           -5.271 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022              342.715 tis. Kč 
 
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022 byl projednán v radě města dne 08.11.2022 
a rada města jej doporučila zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  Rozpočtová rezerva 2022  347 986   

1 

Přijetí účelové dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy v rámci dotačního programu Podpora sociálních 
služeb, Plzeňský kraj pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů 
KAP 14 - Řízené organizace města, MěÚSS 

2 144 2 144 

2 
Navýšení rozpočtu výdajů na kurzové rozdíly ve výdajích pro rok 2022, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 4 - 
Finanční odbor MěÚ     

  10 

3 
Navýšení rozpočtu výdajů na bankovní poplatky (správa aktiv a platby 
kartou) pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod 
do výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ     

  110 

4 

Navýšení rozpočtu výdajů na KAP 6 z důvodu vratky nevyčerpané 
dotace od Plzeňského kraje z roku 2021 na akci „Výstavba stezky pro 
pěší a cyklisty v obci Štěpánovice", čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ  

  633 

5 
Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR na akci „Oprava 
vodní nádrže Vícenice", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 5 - Odbor 
životního prostředí MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy města 

540   

6 
Navýšení rozpočtu výdajů na akci „Oprava vodní nádrže Vícenice", 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 5 - 
Odbor životního prostředí MěÚ  

  251 
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7 

Výdej peněžních prostředků z účtu města na nákup dvou vozidlových 
terminálů (vysílačky) se šifrováním pro přímé spojení s ostatními 
složkami IZS pro JSDH Klatovy a Luby pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  137 

8 

Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR s názvem Šablony v rámci projektu „Mateřská škola Klatovy J. A. 
Komenský" pro Mateřskou školu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a 
výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Mateřská škola Klatovy  

2 726 2 726 

9 
Navýšení rozpočtu příjmů u Fondu dešťové kanalizace na KAP 13 
z důvodu zvýšení nájmu, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 13 - Peněžní 
fondy města, Fond dešťové kanalizace    

48   

10 

Navýšení příspěvku o 300.000 Kč pro PASK na rok 2022 (původní 
příspěvek ve výši 900.000 Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, Správa 
nemovitostí Klatovy 

  300 

11 

Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na základě smlouvy 
o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely za ubytování 
uprchlíků v roce 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - 
Řízené organizace města – ZŠ Plánická  

49 49 

12 
Navýšení rozpočtu výdajů na „Rekonstrukci objektu čp. 363/IV, 
Klatovy" pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod 
do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  2 094 

13 

Zařazení investiční akce „Rekonstrukce pódia v letním kině Klatovy" 
do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  975 

14 

Přijetí peněžitého daru na provedení zahradních úprav v areálu 
bytového domu na adrese 391-393/III, Klatovy, zvýšení rozpočtu 
příjmů a zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 5 - Odbor životního 
prostředí MěÚ Klatovy 

870   

14 

Zařazení akce „Provedení zahradních úprav v areálu bytového domu 
na adrese 391-393/III, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2022, 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy 

  870 

15 

Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, 
za 3. čtvrtletí 2022, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního 
prostředí MěÚ 

  -404 

16 

Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, 
za 3. čtvrtletí 2022, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor životního 
prostředí MěÚ 

  404 

17 

Přijetí neinvestiční dotace z OP Jan Amos Komenský v rámci Výzvy č. 
02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt „Profesní rozvoj 
pracovníků" pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ 
Čapkova 

3 126 3 126 

18 
Přijetí příspěvku od 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 

541 541 

18 
Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  220 
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19 

Přijetí peněžitého daru na úhradu hudebního vystoupení na akci Dny 
evropského dědictví dne 10.09.2022, zvýšení rozpočtu příjmů a 
zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 7 - Odbor školství a kultury 
MěÚ  

32   

20 

Dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-právní 
ochrany dětí pro rok 2022 (nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu 
MPSV, žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání 
dotace za rok 2022), zvýšení rozpočtu výdajů KAP 8 - Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ, čerpání rozpočtové rezervy města 

  450 

21 

Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na 
jednorázovou úhradu nákladů za zpracování lesních hospodářských 
osnov pro zařizovací obvod LHO Klatovy-Východ (313805), zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 

275 275 

22 
Zařazení akce „Voříškova ulice, stavební úpravy" do rozpočtu města 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  1 310 

23 
Navýšení limitů na platy, Aparát o 10 % pro období 9-12/2022 dle 
nařízení vlády, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  1 900 

24 
Navýšení limitů na platy, Městská policie o 10 % pro období 9-12/2022 
dle nařízení vlády, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 2 Městská policie MěÚ 

  400 

25 
Navýšení limitů na platy, ZM, komise, výbory o 10 % pro období 9-
12/2022 dle nařízení vlády, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 1 Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  100 

26 

Snížení výdajů na akci „Rekonstrukce vtokové lávky MK - 26, 
Domažlická ulice – Klatovy" z důvodu vysoutěžení nižší ceny 
v rozpočtu města pro rok 2022, snížení rozpočtu výdajů KAP 6 
Hospodářský odbor a převod do rozpočtové rezervy města  

  -3 000 

Celkem 10 352 15 622 

Čerpání rozpočtové rezervy města -5 271   

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 342 715   

 
Ing. Nový, MBA – u investičních položek bych uvítal více informací. Špatně se 
rozlišuje, jestli to číslo je celé nebo část, jak velká část, jaká bude ta další část. Máme 
malou informaci o té investici. Ideálem by bylo, kdyby byl zveřejněn rejstřík 
investičních akcí nebo plán investičních akcí, kde by ty informace byly. Toho jsme se 
zatím nedočkali. Než se toho dočkáme, bylo by možné tu informaci v tabulce doplnit 
nějak detailněji do budoucna? 
 
Ing. Chroust – určitě. Položka, která se týká pódia je celková položka. Položka, která 
se týká stavby, je podíl roku 2022. Investiční zásobník máme připravený, budeme se 
o tom bavit v souvislosti s investicemi na rok 2023. Všechny tyto věci budeme 
projednávat ve finanční komisi. 
 
JUDr. Štancl – položka 11 – dotace Plzeňského kraje na ubytování uprchlíků. 
 
Ing. Chroust – je to tělocvična, která byla využívána, Plzeňský kraj nám částečně 
kryje výdaje s tím spojené. 
 
JUDr. Štancl – s kolika místy se tam počítá? 
 
Ing. Chroust – to už všechno proběhlo. 
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JUDr. Štancl – mě zajímá počet. 
 
Pan tajemník – bylo to při první vlně, v tělocvičně bylo nouzové ubytování po 
přechodnou dobu, než se ti lidé umístili někam jinam. Trvalo to zhruba 2 týdny. 
 
JUDr. Štancl – teď je stav uprchlíků jaký? Máte někdo představu? 
 
Pan tajemník – v Klatovech cca 1 100 až 1 200. 
 
Pan starosta – aby nedošlo k mýlce, to číslo je včetně těch, kteří tu už historicky 
pracovali. 
 
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 na pravidelné aktivity dětí a mládeže z programu „Podpora 

pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních 
organizací za 2. pololetí 2022“ následujícím subjektům: 
 Diamond Dance Klatovy 121.635,00 Kč 

 Mgr. M. Zámečníková ve výši  178.875,00 Kč 

 Junák – středisko Královák Klatovy 245.655,00 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Točník 109.710,00 Kč 

 SPORT CLUB Klatovy – oddíl florbalu 97.785,00 Kč 

 Karate Klub Klatovy 119.250,00 Kč 

 Judo Klatovy 164.565,00 Kč 

 Atletika Klatovy 388.755,00 Kč 

 Volejbal Klatovy 219.420,00 Kč 

  TJ Klatovy 85.860,00 Kč 

 LTK Klatovy 190.800,00 Kč 

 SK Klatovy 1898 240.885,00 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice 95.400,00 Kč 

 TJ Sokol Klatovy 336.285,00 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Klatovy 57.240,00 Kč 

 BK Klatovy 128.790,00 Kč 

 Millenium gym o.s. 97.785,00 Kč 

 Junák – středisko Javor Klatovy 73.935,00 Kč 

 Pionýrská skupina Tuláci 83.475,00 Kč 

 TJ Start Luby 250.425,00 Kč 
s tím, že finanční prostředky dotace bude možné čerpat až do 30.04.2023. 

b) poskytnutí dotace:  
 pro , , , na výměnu oken na 

objektu čp. 187, Pražská ulice na pozemku stp.č. 787/1 k.ú. Klatovy, území 
Městské památkové zóny Klatovy, ve výši 88 tis. Kč v souladu s „Programem 
pro poskytování dotací – Podpora úprav objektů v památkové zóně 2022“, 

 pro pana , , , , na 
opravu fasády objektu čp. 201, Vídeňská ul., na pozemku stp.č. 908 k.ú. 
Klatovy, území Městské památkové zóny Klatovy, ve výši 112 tis. Kč 
v souladu s „Programem pro poskytování dotací – Podpora úprav objektů 
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v památkové zóně 2022“ 
c) poskytnutí dotace Oblastní charitě Klatovy na provoz Domova pokojného stáří 

za období od 01.05. do 30.09.2022 ve výši 43.975,00 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí.   

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí spolufinancování rekonstrukce umělého povrchu atletického stadionu 
žadateli Atletika Klatovy, z.s., ve výši 30 % potřebné částky, nejvýše do 5 mil. Kč 
z rozpočtu města. 

3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
navýšení limitů na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy s účinností od 
01.09.2022.  

4) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2022. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
7. DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA „PODPORA PŘI REALIZACI 
PROTIPOVODŇOVÝCH  A  PROTIZÁPLAVOVÝCH OPATŘENÍ  NA  ÚZEMÍ  MĚSTA 
KLATOVY  A  INTEGROVANÝCH  OBCÍ“ – návrh na prodloužení platnosti programu 

 
Program pro poskytování dotací „Podpora při realizaci protipovodňových a 
protizáplavových opatření na území města Klatovy a integrovaných obcí“ byl 
zastupitelstvem města zřízen poprvé v roce 2002, poté byl opakovaně prodlužován, 
naposledy na základě rozhodnutí ZM z 15.12.2020 do 31.12.2022.  
Příspěvek z programu je poskytován do výše max. 5.000 Kč na vybudování či 
pořízení preventivních protipovodňových opatření.  
Majitelé nemovitostí mají možnost v průběhu roku žádat o vyplacení příspěvku při 
současném splnění podmínek programu. 
V letech 2021-22 nebyl poskytnut žádný příspěvek.  
Aktuálně je v rozpočtu města na akci č. 5901 (protipovodňová opatření), evidované 
na kapitole ORM (odboru rozvoje města), částka 22.483,50 Kč. 
 
Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti dotačního programu do 
31.12.2024. 
 
Příloha 
Dotační program „Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových 
opatření na území města Klatovy a integrovaných obcí“ 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatovy a integrovaných obcí“ do 31.12.2024. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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8.  DISKUSE 
 
JUDr. Štancl – čistota ve městě – situace není lepší, to všichni víme, ale mně jde 
zejména o střed města, tam je zřejmě největší koncentrace restaurací a barů. Před 
hospodami jsou na chodnících vajgly. Přimlouval bych se za to, aby třeba právnička 
města zvážila, je-li možno to nějakým způsobem regulovat. Je-li možné po tom 
majiteli provozovny chtít, aby byla zabezpečena čistota. Možná, že se ukáže, že to 
nejde. Pokud se ukáže, že to nejde, pak bude nutné uvažovat o tom, že se navýší 
síly TSMK. Příliš nám v tom asi nepomůže veřejná služba. Od nového systému svozu 
odpadu jsme si slibovali, že zmizí přetékající veřejné koše, možná to tak na začátku 
vypadalo, ale co já mám zkušenost, v centru města to tak není. 
 
Ing. Nový, MBA – my jsme ve volební kampani hodně hovořili o zlepšení komunikace 
města s občany, nebyli jsme jediní. Klatovský zpravodaj – jsem velmi rád, jaké změny 
se před dvěma lety udály a kam se Klatovský zpravodaj posunul. Je mi jasné, že 
v těchto dnech musíte bojovat s cenou papíru, která roste raketově a moc rád bych 
vás podpořil, abyste jeho kvalitu zachovali. Pokud by se mělo někde šetřit, tak bych 
se přimlouval za spojení červencového a srpnového čísla v jedno, což bývá obvyklé. 
Jednou z hlavních částí je kalendář sportovních a kulturních akcí, ten kalendář je 
vždy na kalendářní měsíc, ale realita dodání toho Zpravodaje občanům je, že často 
přichází do schránek osmého až desátého v měsíci, což je za mě velká škoda. Rád 
bych vás požádal, abyste nějakým způsobem posunuli lhůty uzávěrek Zpravodaje 
tak, aby občané měli Zpravodaj ve svých schránkách vždy do konce předchozího 
kalendářního měsíce, na který je určen, je-li to možné. Obsah – vnímám, že 
Zpravodaj je výborným věstníkem MěÚ, mrzí mě, že dlouhodobě tam není více 
informací z ostatního dění ve městě – nemocnice, ZUŠ, DDM atd. Uvítal bych, aby 
to byl komunitní Zpravodaj občanů Klatov, protože občanům je jedno, jestli ta 
organizace je městská nebo krajská, občané se potřebují dozvídat, co se ve městě 
děje. Například gymnázium oslavilo 120 let, nebyla tam o tom ani zmínka. Moc rád 
bych otevřel diskusi o obsahu, pokud byste o tom byli ochotni mluvit. 
 
Pan starosta – to není nic proti ničemu. 
 
 
9.  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámila přítomné 
členka návrhové komise Ing. Kristová. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Pan starosta – pozval na rozsvícení vánočního stromu 25.11.2022. Další jednání 
zastupitelstva města bude 20.12.2022 – schválení rozpočtu na rok 2023. 
 
Ing. Chroust – seminář zastupitelů k rozpočtu města – 06.12.2022. 
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Ing. Kříž – 18.02.2023 ples města, akce k adventu. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ve 20:10 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 2. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Připomínky z diskuse ZM 
1) Úkol pro ORM – připravit pravidlo smluvních pokut v případě nedokončení 

podnikatelských záměrů, nedodržení termínů 
2) Úkol pro právničku – čistota chodníků před restauracemi a bary– možná regulace 
3) Úkol pro tajemníka – upravit termíny uzávěrky Klatovského zpravodaje 
4) Úkol pro Ing. Chrousta – poslat Mgr. Pavlasovi přílohu s výpočtem příspěvku pro 

Oblastní charitu Klatovy 
5) Upozornit sportovní kluby, aby zveřejňovaly účetní závěrky v OR. 


