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Z Á P I S  č.  21 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
22.02.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 22 členů ZM  
 
 
Omluveni: Ing. Frydrych, Ing. Pohanka, p. Šafránek, Mgr. Pleticha, MUDr. Jelínek 
 
 
 
Přítomno občanů: 26 

 
 
 

Program:  

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

3) Projekty „Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ a 
„Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. 
Národních mučedníků 185“ – návrh na podání žádosti o dotaci 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2022 a dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 

5) Návrh na pojmenování letiště Klatovy 

6) Zprávy vedení města 

7) Diskuse  

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

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města 
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
16.02.2022 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 22 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: MUDr. 
Janek zápis podepsal a souhlasí. Ing. Pohanka nebyl přítomen na jednání, zápis 
podepsal. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Kopecký a p. Rehák. 
 
Hlasování – Mgr. Kopecký: pro se vyslovilo 21 členů, 1 člen se zdržel hlasování – 
Mgr. Kopecký byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – p. Rehák: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
p. Rehák byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Fiala, Bc. Strolený a 
Ing. Zavřel. 
 
Hlasování – p. Fiala: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
p. Fiala byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Bc. Strolený: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Bc. Strolený byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Ing. Zavřel: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
Ing. Zavřel 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 22 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
  

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 20. zasedání ZM konaného 14.12.2021 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ing. Chroust – odpověď na dotaz JUDr. Štancla ohledně odpadů: v roce 2016 jsme 
vybrali prostřednictvím naší svozové společnosti přibližně 7 mil. Kč, v roce 2017 
malinko nad 7 031 tis. Kč, v roce 2018 jsme vybrali 7 084 tis. Kč, v roce 2019 se 
výběr zvedl na 7 600 tis. Kč, v roce 2020 po zavedení poplatku je celkový výběr 
8 782 tis. Kč a v roce 2021 je výběr 10 299 tis. Kč – v tomto roce jsou intenzivně 
řešeny záležitosti vymáhání poplatků, protože z toho prvního roku se řešila částka 
kolem 900 tis. Kč. Otázka odpadů se bude také řešit v rozborech hospodaření, 
které proběhnou 15. března. Směsný komunální odpad – v roce 2019 před 
zavedením systému, který máme dnes, se vybralo zhruba 2 677 tun, v roce 2021 už 
je to 3 681 tun, nárůst je poměrně značný, je to 38 %, cenová relace šla nahoru 
o 11,5 %. Celou dobu držíme výši poplatku, který platí naši občané, na 450 Kč. 
Doplatek v roce 2021 je zhruba necelých 1 000 Kč. Platíme také skládkovací 
poplatek, který je 500 Kč do 200 kg na jednoho občana, ve chvíli, kdy dosáhneme 
této částky, se přeskakuje na 800 Kč. Tříděný odpad – v roce 2019 jsme vybrali 
zhruba 1 600 tun, v roce 2021 už je to 1 900 tun. Objemy přepočtené na občana – 
pohybujeme se kolem 160 kg za rok.  
 
JUDr. Štancl – jedno z mých očekávání bylo to, že zmizí ty přepadávající koše 
nacpané domácími odpady lidí, kteří si nekoupili popelnici. Zdá se mi, že to příliš 
nemizí. 
 
Ing. Chroust – my s tím nejsme vůbec spokojeni, protože koše, které jsou po městě, 
jsou v některých částech města z mého pohledu zneužívány. Je k dispozici velký 
sběrný dvůr, velké kontejnery jaro a podzim, tak je to s podivem. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – jestli jsem slyšel ta čísla dobře, tak se bohužel naplnilo to, že 
zavedením poplatku pro všechny vzrostl odpad, více vzrostl směsný než tříděný – 
o 18 % vzrostl tříděný, přibližně o 37 % směsný, takže došlo k tomu, čeho jsem se 
obával. 
 
Ing. Chroust – já bych s Vámi úplně nesouhlasil, dovolil bych si Vás pozvat na 
jednání 15. března, protože se také změnil svět. Teď je doba covidová a je tam 
obrovské množství všech možných odpadů, které předtím nebyly a je asi třeba si to 
trochu podrobněji zanalyzovat.  
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – takže ta hmota (3 680) je včetně sběrného dvora? 
 
Ing. Chroust – ano, včetně dvora. 
 
Pan starosta – my se stále bavíme o tom, že 450 Kč je za popelnici, znovu 
připomenu, že to není jenom za popelnice, ale je to za likvidaci odpadu na území 
města právě včetně provozu sběrného dvora. Historicky nám klesal podíl černých 
skládek.  
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Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM - zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Majetkoprávní úkony č. 1 a 2, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
14.12.2021, byly zveřejněny ve dnech 21.12.2021 až 06.01.2022 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Majetkoprávní úkon č. 3, jehož záměr schválila rada města 21.12.2021, byl 
zveřejněn ve dnech 07.01.2022 až 25.01.2022 a nebyly k němu doručeny námitky. 
Majetkoprávní úkon č. 4 nebyl zveřejněn, zákon to nevyžaduje. 
 
Hlasování – úkony č. 1 a 2: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 2 členové se zdrželi 
hlasování – úkony č. 1 a 2 byly schváleny. 
 
3) Směna pozemků (Klatovy, Luby) – NOVÝ ÚKON 
 obecní pozemky – k.ú. Klatovy – pp.č. 1011/48 (693 m2), pp.č. 1011/25 (část 

cca 18 m2), k.ú. Luby – pp.č. 904/1 (část cca 6 m2), 
 soukromé pozemky – k.ú. Klatovy – pp.č. 3197/226 (část cca 322 m2) a pp.č. 

3197/227 (395 m2), 
žadatel: , , , výměra: soukromé – cca 717 m2, 
obecní – cca 717 m2. 

 Vlastník dvou pozemků  potřebných pro stavbu prodloužení 
protihlukového valu mezi přeložkou silnice I/27 a obytnou částí města 
(Horažďovické předm. u ul. Květná a Ječná) + zemědělského pozemku na 
druhé straně stávajícího valu, v místě vyústění lávky, souhlasí se směnou 
svých pozemků o celkové výměře cca 717 m2 za obecní pozemky ve stejné 
výměře v Lubech u zastávky MHD a v lokalitě u Dražského mlýna v Beňovech, 
bez finančního plnění. 
Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků. 

 Osadní výbor Luby souhlasil s návrhem na směnu pozemku. 
Návrh na usnesení   
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně obecních pp.č. 1011/48 (693 m2), 
pp.č. 1011/25 (část cca 18 m2) v k. ú. Klatovy a pp.č. 904/1 (část cca 6 m2) 
v k. ú. Luby za soukromé pp.č. 3197/226 (část cca 322 m2) a pp.č. 3197/227 
(395 m2) v k.ú. Klatovy ve vlastnictví , , , 
bez finančního plnění. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4) Výkup/bezúplatný převod pozemků (Klatovy-Markyta, Borská) – NOVÝ ÚKON 
 a) k.ú. Klatovy – pp.č. 2216/3, 
 b) k.ú. Klatovy – pp.č. 2306/2 

výměra a) 82 m2, 
  b) cca 500 m2 a cca 250 m2, 

žadatel:  a) České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 
  b) Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

Cena: a) dle znaleckého posudku (bude zadán ČD po podání žádosti města), 
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   b) bezúplatně. 
a) Na pozemku ve vlastnictví ČD se nachází místní účelová komunikace pod 

viaduktem od ul. Plzeňské k zahrádkářské kolonii Markyta. Pozemek nelze 
převést bezúplatně, ale lze jej odkoupit za cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku, který si ČD nechají zpracovat poté, kdy město podá žádost 
o odprodej pozemku; následně město obdrží cenovou nabídku, po jejíž 
akceptaci rozhodne představenstvo a dozorčí rada ČD. 

b) Na pozemku ve vlastnictví SŽ se na dvou místech nachází místní účelová 
komunikace (cca 500 m2 pod viaduktem od ul. Plzeňské k zahrádkářské 
kolonii Markyta a cca 250 m2 v podjezdu pod žel. tratí v Borské ul. mezi 
Křesťanským vrškem a Markytou). Pozemky lze převést bezúplatně, jelikož 
se na nich nachází místní komunikace. 

 Rada města doporučila ZM schválit výkup a bezúplatný převod pozemků 
v obecních cestách od ČD a SŽ. 
Návrh na usnesení   
Zastupitelstvo města rozhodlo o: 
a) výkupu pozemku pp.č. 2216/3 v k.ú. Klatovy od společnosti České dráhy, 

a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 
b) bezúplatném převodu částí pp.č. 2306/2 v k.ú. Klatovy o výměře cca 

500 m2 a cca 250 m2 od společnosti Správa železnic, s.o., Dlážděná 
1003/7, Praha 1, do majetku města Klatovy. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5) Prodej garáží v bytovém domě Klatovy čp. 132/V (ulice Hálkova) – NOVÝ 

ÚKON 
 k.ú. Klatovy – stp.č. 4311, zastavěná plocha a nádvoří, garáže č. 132/21, 

132/22, 132/24, 132/25, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 132/31, 132/32, 
žadatel: vlastníci bytů v bytovém domě čp. 132/V – , , 

,  a , .  a 
,

výměra: 10 garáží o stejné výměře 15,6 m2.  
Cena dle znaleckého posudku: 
- cena administrativní  6.380,13 Kč/m2 celkem 99.530,00 Kč 
- cena obvyklá 18.012,82 Kč/m2 celkem 281.000,00 Kč 
DPH nebude účtováno. 

 Zastupitelstvo města schválilo 14.12.2021 závazný postup prodeje garáží 
v čp. 132/V (bytový dům v ulici Hálkova). Dle toho budou garáže prodávány za 
cenu obvyklou dle ZP stávajícím nájemcům garáží, kteří jsou zároveň majiteli 
bytů v domě. Z deseti oslovených nájemců a současně vlastníků bytů v domě 
všichni projevili zájem si garáže odkoupit a složili stanovenou zálohu ve výši 
5.000,00 Kč. U zbylých 3 garáží v pronájmu osob, které v domě nebydlí, bude 
pronájem ukončen a následně budou nabídnuty k prodeji vlastníkům bytů 
v domě, kteří dosud garáž neměli a projeví o ni zájem. Poslední jedna garáž 
z celkových čtrnácti náleží k bezbariérovému bytu a je využívána jeho 
nájemníkem. Tato garáž zůstane městu. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej garáží. 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji deseti garáží v bytovém domě čp. 
132/V v Hálkově ulici na stp.č. 4311 v k.ú. Klatovy o výměře á 15,6 m2 - 
č. 132/21 

za cenu 281.000,00 Kč za 
každou jednotlivou garáž (DPH nebude účtováno).  
 
JUDr. Štancl – tady jsou dvě varianty ceny, ne?  
 
Pan starosta – ne, odsouhlasili jsme cenu 281 tisíc Kč, ten prvotní odhad byl 
asi 95 tisíc Kč, ale ten byl absolutně nereálný k současnému stavu. Nejsou to 
typicky řadové garáže, ale garáže v domě oddělené příčkami. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Prodej pozemku (Luby, pod kostelem)  
 k.ú. Luby – část pp.č. 98/10, žadatel: 

Klatovy, výměra cca 40 m2. 
Cena: ZP nebyl zadán, smluvní 500,00 Kč/m2, obdobný prodej – v r. 2019 byl 
směněn obdobný pozemek sousednímu vlastníkovi parcely za cenu 
500,00 Kč/m2. 

 Vlastník stavební parcely pp.č. 98/13 v k.ú. Luby, žádá 
o prodej části sousedního obecního pozemku pp.č. 98/10 v k.ú. Luby 
o výměře cca 40 m2 z důvodu rozšíření stavební parcely.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku žadateli 
s podmínkou dodržení 8 m koridoru pro cestu. 
Osadní výbor souhlasil s prodejem pozemku. 
Návrh na usnesení  

 Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 98/10 o výměře cca 40 m2 
za cenu smluvní 500,00 Kč/m2, celkem cca 20.000,00 Kč bez DPH (DPH bude 
účtováno), v k.ú. Luby do vlastnictví 

 
 JUDr. Štancl – tady je situace stejná ohledně ceny jako v bodu 2, 3 a 4, to 

znamená, že nebyl proveden znalecký posudek a navrhuje se smluvní cena 
s odůvodněním, že v roce 2019 za tutéž cenu byl měněn podobný pozemek 
sousednímu vlastníkovi. Mně se to zdá pro určování ceny trochu riskantní 
postup. Nemusíme zpracovávat posudek na každý úkon, zvláště když jsou 
tam menší výměry pozemků, ale my pořád porovnáváme cenu město-město, 
ale je známé, že město prodává levněji, než se prodává na trhu. Myslím si, že 
tím město přichází o peníze. 
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Pan starosta – úkony 2 a 3 jsou v okrajových částech města, kde se prodávalo 
za tyto ceny. Byly to většinou pozemky, které byly zarostlé a nebyly velkých 
rozměrů. V tomto případě je to 40 m2, malý pozemek při cestě, proto jsme 
nezadávali znalecký posudek. 
 
JUDr. Štancl – otázka na ORM: proč se nesnažíte někde získat skutečnou 
tržní cenu? Například u realitních kanceláří nebo v elektronických dražbách – 
ty ceny bývají přístupné. 
 
Ing. Vítovec – většinou necháváme zpracovat znalecký posudek, pokud se 
jedná o pozemek nový, nebo obdobné pozemky byly prodávány s velkou 
časovou prodlevou, tam je stanovena cena administrativní a cena obvyklá a 
za cenu obvyklou prodáváme, takže se spoléháme na posudek znalce. Tady 
není, jak už pan starosta říkal, protože se jedná o malý zbytkový pozemek, 
navíc sousední, naprosto stejný, byl v nedávném časovém odstupu prodáván, 
proto se navrhla cena obdobná. 
 
JUDr. Štancl – mně jde o to, ne aby se zadal znalecký posudek, ale proč se 
nepokusíte získat cenu z jiného zdroje než z městských prodejů? To si 
myslím, že by byla cena, která charakterizuje trh. 
 
Pan starosta – chápu to jako úkol pro odbor rozvoje města, aby zkusil 
porovnat ceny s realitními kancelářemi. 
 
JUDr. Štancl – zákon nám říká, že máme prodávat za ceny tržní. 
 
Pan starosta – asi se shodneme na tom, že vždycky, pokud se jednalo o větší 
pozemky či ucelené plochy, to probíhalo znaleckým posudkem. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM, proti byli 4 členové – usnesení bylo 

schváleno. 
 
 
2) Prodej pozemku (Kvaslice)  
 k.ú. Kvaslice – část pp.č. 471/2, žadatel: 

výměra cca 95 m2. 
Cena: ZP nebyl zadán, smluvní cena – 250,00 Kč/m2, obdobné prodeje: 
Vítkovice - – 220 Kč/m2, Sobětice – 
prodej 200,00 Kč/m2, 250,00 Kč/m2. 

 Vlastnice zahrad žádá o odprodej části obecního pozemku pp.č. 
471/2 v k.ú. Kvaslice (koridoru cesty mezi zahradami), který má dlouhodobě 
pronajatý. ZM v roce 2002 prodej pozemku zamítlo. Dle ÚP se jedná o území 
zastavěné stabilizované – plocha vesnická. Na sousední pozemek pp.č. 310/1 
existuje jiná zpevněná přístupová cesta.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku. 
Osadní výbor neměl námitek k odprodeji.  
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 471/2 o výměře cca 95 m2 
za cenu smluvní 250,00 Kč/m2, celkem cca 23.750,00 Kč bez DPH (DPH 
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nebude účtováno), v k.ú. Kvaslice, do vlastnictví 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM, 4 členové se zdrželi hlasování – 
usnesení bylo schváleno. 

 
 
3) Prodej pozemků (při cestě na Chaloupky)  
 k.ú. Klatovy – část pp.č. 2400/24, 2400/29, žadatel: 

výměra cca 270 m2. 
Cena: ZP nebyl zadán, cena smluvní – 250,00 Kč/m2, obdobné prodeje 
Sobětice – prodej 200,00 Kč/m2, 250,00 Kč/m2. 
Vlastník zahrady s chatou žádá o odprodej části sousedních 
obecních pozemků z důvodu zajištění přístupu a vjezdu na jeho pozemek a 
pro parkování vozidla. Obecní pozemek se sjezdem může sloužit pro přístup 
na sousední pozemky ve vlastnictví třetích osob a pro budoucí případné 
uložení kanalizace. 

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecního pozemku. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 2400/29 a 2400/24 
o celkové výměře cca 270 m2 za cenu 250,00 Kč/m2, celkem cca 67.500,00 Kč 
bez DPH (DPH nebude účtováno), v k.ú. Klatovy do vlastnictví 

 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 22 členů – usnesení 

nebylo schváleno. 
 
 
4) Prodej pozemků (Tupadly)  
 k.ú. Tupadly u Klatov – pp.č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1, žadatel: 

výměra 8 444 m2, cena: ZP nebyl zadán, 
obdobný prodej – 25,00 Kč/m2 (Ostřetice – směna 25,00 Kč/m2, Čínov – 
prodej 25,00 Kč/ m2). 

 Vlastník nemovitostí žádá o prodej sousedních obecních 
pozemků pp.č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1 o celkové výměře 8 444 m2. 
Pozemky přímo navazují na pozemky, které žadatel vlastní. Uvádí, že 
v minulosti se jeho děda o pozemky staral, byl mu nabídnut odprodej, 
vzhledem k jeho věku však tuto nabídku nepřijal. Na pozemcích je mladý lesní 
porost smrků (cca 10 m vysoký). 

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních pozemků žadateli, 
pozemky jsou přístupné ze silnice a lze je případně prodat aukcí. 
Osadní výbor souhlasil s prodejem. 
Lesy města Klatov, s.r.o., nesouhlasily s prodejem. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pp.č. 299/45, 204/36, 204/39 a 299/1 
o celkové výměře 8 444 m2 za cenu smluvní 25,00 Kč/m2, celkem 
211.100,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno), v k.ú. Tupadly u Klatov do 
vlastnictví 

 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 21 členů a 1 člen se zdržel 
hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
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5) Majetkoprávní vypořádání obecních pozemků v dobývacím prostoru 
kamenolomu (Svrčovec)  

 k.ú. Štěpánovice u Klatov – pp.č. 177/1 – část, k.ú. Klatovy – pp.č. 1860/23 – 
část, žadatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec, 
výměra cca 55.678 m2, cena smluvní 500,00 Kč/m2, celkem cca 
27.839.000,00 Kč bez DPH. 

 Rada města 23.01.2018 projednala návrhy společnosti EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., o majetkoprávní vypořádání obecních pozemků 
v dobývacím prostoru lomu Svrčovec a uložila vedení města a ORM jednat 
o ceně 1.000,00 Kč/m2. 

 Rada města 06.03.2018 projednala další možnosti majetkoprávního 
vypořádání, např. formou nájmu či směny a trvala na prodeji za cenu 
1.000,00 Kč/m2. 

 V 09/2018 předložila společnost žádost o majetkoprávní vypořádání obecních 
pozemků, a to formou koupě za cenu 330,00 Kč/m2, nebo pronájem za cenu 
4,00 Kč/m2. 

 V 07/2020 předložila společnost žádost o majetkoprávní vypořádání obecních 
pozemků formou koupě za cenu 400,00 Kč/m2. Město tuto nabízenou kupní 
cenu neakceptovalo. 

 21.05.2021 předložila společnost novou žádost o majetkoprávní vypořádání 
obecních pozemků, a to formou koupě za cenu 500,00 Kč/m2. 

 29.09.2021, po osobním jednání zástupců firmy s vedením města, předložila 
společnost nový návrh majetkového vypořádání obecních pozemků, a to 
formou koupě za cenu 500,00 Kč/m2 s tím, že pozemky po ukončení těžby a 
provedené rekultivaci, která bude provedená podle schváleného plánu sanace 
a rekultivace, převede za cenu 1,00 Kč/m2 do vlastnictví města Klatovy. 
Odnětí z plnění funkce lesa a smýcení provede těžař po odkupu pozemků na 
své náklady s tím, že dřevní hmota zůstane těžaři. 

 Z dostupných webových registrů jsme ověřili ceny, které stejná společnost 
hradila prodávajícím v letech 2016-2020. Pohybovaly se obvykle do 
200,00  Kč/m2, výjimečně na Pardubicku 541,00 Kč, v okolí Kolína 380,00 a 
426,00 Kč.  
Rekultivace a sanace: po dokončení těžby bude dno lomu zatopeno, 
nadbytečné vody budou odvedeny propustkem pod silnící do Úhlavy, dobývací 
prostor bude osázen stromy a keři, horní hrana lomu bude oplocena. Celkově 
bude plocha mít přírodní charakter a stane se součástí okolní krajiny. 
EUROVIA vlastní v lokalitě pozemky o celkové výměře 289 352 m2. 

  
 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemků a budoucí výkup 

soukromých pozemků. 
Lesy města Klatov, s.r.o. – při výměře 5,57 ha je hrubý odhad ceny lesního 
porostu v rozmezí 1.670.000,00 Kč – 2.230.000,00 Kč, prodej je pro město 
nejvýhodnější forma legalizace lomu. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o: 
a) prodeji částí pp.č. 1860/23 v k.ú. Klatovy a pp.č. 177/1 v k.ú. Štěpánovice 

u Klatov o celkové výměře cca 55 678 m2 za cenu smluvní 500,00 Kč/m2 
bez DPH do vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Londýnská 637/79a, Liberec, tj. celkem cca 27.839.000,00 Kč bez DPH 
(DPH nebude účtováno), 
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b) budoucím výkupu pozemků stp.č. 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 3250, 3251, 
4405, 4406, 4407, 5020, 5021, 5022, 5023 a pp.č. 1826, 1835/3, 1835/6, 1860/2, 
1860/9, 1860/12, 1860/13, 1860/14, 1860/15, 1860/16, 1860/18, 1860/19, 1860/20, 
6839, 6858 o celkové výměře 122.261 m2 v k.ú. Klatovy a stp.č. 134 a pp.č. 693, 
713/2, 722/1, 724/3, 724/9, 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/20, 724/21, 
724/22, 728/3, 731/1, 891/3 a části 1860/23 o celkové výměře 169.942 m2 v k.ú. 
Svrčovec a pp.č. 177/14, 745 a části 177/1 o celkové výměře cca 52.827 m2 v k.ú. 
Štěpánovice u Klatov z vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Londýnská 637/79a, Liberec, do majetku města Klatovy za cenu smluvní 
1,00 Kč/m2, celkem cca 345.030,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno). Úkon 
bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě kupní s termínem realizace po 
ukončení těžby a provedení rekultivace předmětných pozemků v souladu s plánem 
rekultivace a sanace. 

 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 16 členů a 6 se zdrželo 
hlasování – usnesení nebylo schváleno. 

 
 
6) Majetkoprávní vypořádání obecních pozemků – předzahrádky, vjezdy 

(Domažlické předměstí)  
k.ú. Klatovy – pp.č. 967/6,  
výměra a) u každého domu cca 130-170 m2 až k obrubníku komunikace, 

celkem cca 4.200 m2 
 b) u každého domu cca 110-150 m2 při oddělení pásu cca 1 m od 

obrubníku komunikace, celkem cca 3.600 m2. 
Žadatelé  
Jméno Adresa Forma užívání 

výpůjčka 

prodej 

prodej  

prodej 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

prodej 

výpůjčka 

TSMK 

prodej 

prodej 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 
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Jiřina a Václav Rudovi Domažlické předměstí 643 výpůjčka 

výpůjčka 
 

výpůjčka/prodej 
prodej 

prodej 

výpůjčka 

výpůjčka 

prodej 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

výpůjčka 

  
 Město a vlastníci atriových RD na Domažlickém předměstí chtějí legalizovat 

letitý stav užívání předzahrádek a vjezdů ke garážím u svých RD. Veškeré 
pozemky vně zastavěných ploch a atrií jsou obecní. Majitelé RD si plochy 
upravili výsadbou zeleně tak, že nepůsobí jako veřejná prostranství. Někteří 
z majitelů již údržbu zeleně nezvládají a uvítali by, kdyby se o plochy staraly 
TSMK. Na společném jednání zástupců města a majitelů RD v závěru 
loňského roku bylo dohodnuto, že svůj názor na užívání obecních ploch 
vyjádří majitelé RD prostřednictvím ankety.   
Ta byla vyhodnocena s tímto výsledkem: 
1) výpůjčka pozemku – bezúplatně, za údržbu, na dobu neurčitou (19+1 dům 

alternativně), 
2) prodej pozemku (9+1 dům alternativně) – cena obvyklá ve výši 

800,00 Kč/m2, 
3) veřejné prostranství v majetku města a správě TSMK (1 dům). 
Krom předzahrádek jsou v sídlišti další plochy – plochy z bočních stran atrií a 
menší zelená centrální plocha. Tyto plochy jsou převážně volně přístupné, 
s výjimkou 3 takových ploch, které jsou pronajaty na dobu neurčitou: čp. 
630/III (manželé od r. 1995, 120 m2), čp. 631/III (dříve manželé 

 poté od roku 2008  120 m2), čp. 638/III (dříve 
manželé poté od roku 2016  (dcera), 230 m2). Předmětné 
pozemky jsou oplocené a užívány jako zahrada. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků – vjezdů a předzahrádek 
žadatelům za cenu obvyklou, uložila ORM jednat s majiteli rohových atriových 
domů o koupi celých pozemků a rozhodla o výpůjčce pozemků před domy, 
jejichž vlastníci nebudou mít o odkup zájem.  
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji částí pozemku č. 967/6 v k.ú. Klatovy 
– vjezdů a předzahrádek k atriovým domům na Domažlickém předměstí 
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majitelům RD čp. 626- 55/III za cenu obvyklou ve výši 800,00 Kč/m2 (DPH 
nebude účtováno), v rozsahu: 
a) u každého domu cca 130-170 m2 až k obrubníku komunikace, celkem cca 

4 200m2, 
nebo 
b)  u každého domu cca 110-150 m2, při oddělení pásu cca 1 m od obrubníku 

komunikace, celkem cca 3 600 m2. 
 
JUDr. Štancl – jak byla zjištěna cena obvyklá 800 Kč? 
 
Pan starosta – je to cena, za kterou se tady prodávají pozemky v oplocení, 
nebo přístřešky pro auta. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – tyto úkony jsme probírali na komisi výstavby, tady to 
stanovisko není, tam jsme se nepřikláněli k prodejům. Jaké je to stanovisko? 
 
MUDr. Chroust – stavební komise nedoporučovala radě města prodej nebo 
pronájem, ale doporučovala, aby si pozemky ponechala. 
 
Pan starosta – hlasujeme o bodu b), abychom tam měli přístup k sítím. 
 

 Hlasování – bod b) : pro se vyslovilo 16 členů ZM, proti byl 1 člen a 5 členů 
se zdrželo hlasování – usnesení (bod b) bylo schváleno. 

 
 
7) K.ú. Klatovy – pp.č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové 

výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy – znovuprojednání 
žadatel: Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 
Praha 8, zastoupená jednatelem Milanem Kratinou, schválení prodeje 
pozemků žadateli pro Průmyslový park Klatovy Pod Borem. 
Cena smluvní 700,00 Kč/m2, celkem za 28.716.800,00 Kč bez DPH (DPH 
bude účtováno). 

 Zastupitelstvo města 21.09.2021 neschválilo prodej sedmi pozemků o celkové 
výměře 41 024 m2 v PZ Pod Borem Klatovy přímo žadateli, firmě Accolade CZ 
XXI, s.r.o., člen koncernu, rozhodlo o prodeji těchto pozemků formou 
výběrového řízení a uložilo ORM zpracovat návrh podmínek prodeje těchto 
pozemků. 
RM 12.10.2021 rozhodla o ukončení platnosti plné moci a smlouvy o právu 
provést stavbu mezi městem Klatovy a společností Accolade CZ XXI, s.r.o., 
člen koncernu.  
OVÚP na základě výzvy ORM k ukončení platnosti ÚR pro Accolade vydal 
01.11.2021 sdělení, dle kterého je územní rozhodnutí stále platné min. do 
04.07.2022. 
Nové skutečnosti: 
Accolade dopisem z 10.11.2021 v reakci na odvolání zmocnění a informaci 
o zamítnutí prodeje pozemků pro Průmyslový park Klatovy zopakoval, že jeho 
zájem o koupi pozemků stále trvá. Jedinou nesplněnou podmínkou prodeje 
z původní budoucí kupní smlouvy bylo neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
nájemní s městem schváleným prvním nájemcem – IAC Group s.r.o., a to 
v důsledku nepříznivé epidemické situace a jejích následků. Firma nabídla 



13 

 

navýšení kupní ceny za prodej pozemků z původních 350,00 Kč/m2 na 
700,00 Kč/m2 a informovala město o jednání s novým potenciálním nájemcem. 
Dne 29.11.2021 Accolade osobně informoval vedení města o vývoji jednání 
s potenciálním nájemcem, Schumacher Packaging CZ, s.r.o., se sídlem 
Jánský vršek 311/6, Praha-Malá Strana, který jeví velký zájem o lokalitu 
Průmyslového parku Klatovy. Zájemce s ročním obratem 500 mil. EUR 
produkuje obalový materiál – krabice a palety z vlnité lepenky (odběratelé 
např. BMW, Amazon) a chtěl by do Klatov přemístit výrobní závod z Nýrska 
z důvodu růstu společnosti. Práci by v Klatovech nalezlo cca 140 
zaměstnanců. 
Accolade dopisem z 06.12.2021 informoval o zvýšeném zájmu potenciálního 
nájemce o Průmyslový park Klatovy a požádal zastupitelstvo města o zvážení 
změny rozhodnutí ve smyslu uzavření kupní smlouvy na pozemky v PZ Pod 
Borem v Klatovech.  
V dopise firma navrhla následující podmínky prodeje: 
- dodržení účelu využití haly dle ÚR po dobu trvání 5 let (sankce 2 mil.), 
- termín vydání stavebního povolení nejpozději do 31.12.2022 (sankce 2 mil.) 

s dokončením stavby do 18 měsíců od zahájení (sankce 2 mil.), přičemž 
dokončením stavby se rozumí i povolení k předčasnému užívání stavby či 
povolení ke zkušebnímu provozu. Pokud by ovšem byly povoleny změny 
stavby před dokončením, datum dokončení může být posunuto o 6 měsíců 
za každou povolenou změnu před dokončením, nejdéle však o 1 rok, 

- podpis nájemní smlouvy s městem schváleným nájemcem do 31.08.2022 
(sankce 2 mil.), jinak může město od kupní smlouvy odstoupit, zákaz 
zcizení a zatížení pozemků do 31.12.2025 (sankce 2 mil.) s výjimkou 
financující banky Accolade. 

 
Navrhujeme doplnit a zpřísnit: 
- dodržení účelu využití pozemků dle ÚR minimálně do 31.12.2030, 
- úhrada všech smluvních pokut bude zajištěna blankosměnkou. 

 
Odkup pozemků by Accolade chtěla realizovat co nejdříve, neboť nájemce 
(Schumacher Packaging CZ, s.r.o.) má zájem na urychlené relokaci svých 
výrobních prostor, nejlépe do konce roku 2022. Dne 08.02.2022 město 
obdrželo od společnosti Schumacher Packaging CZ, s.r.o., dopis, kterým 
společnost potvrdila svůj seriózní zájem v Klatovech Pod Borem podnikat 
v průmyslové hale Accolade. 

 
Na osobním jednání na MěÚ zástupce firmy Accolade uvedl, že v případě 
přímého prodeje Accolade stvrdí písemně, že zálohy uhrazené společností dle 
předchozí SoBK  v celkové výši 2.481.952 Kč vč. DPH náleží po právu městu 
a nebudou požadovat jejich zápočet na novou kupní cenu. 

 
Dne 26.01.2022 město obdrželo od společnosti Premier Energy s.r.o., 
zastoupené jednatelem Mgr. Lubošem Koželuhem, MBA, žádost o koupi 
pozemků, o kterých je jednáno s Accolade, o celkové výměře 41 024 m2, 
s nabídkou kupní ceny ve výši 700,00 Kč/m2. Na poptávaných pozemcích by 
žadatel chtěl realizovat fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového systému 
s rychlonabíjecí stanicí pro elektromobily, která by byla součástí již 
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realizovaného projektu společnosti Pražská energetika a.s., tzv. „Páteřní síť“. 
Uvedený záměr je však v rozporu s územním plánem. 

 
 Rada města doporučila ZM: 

a) trvat na svém rozhodnutí z 21.09.2021 (prodej elektronickou aukcí) s tím, 
že bude prodáván celý pozemek jako celek, bez rozdělení, a vyzvat přímé 
zájemce Accolade CZ XXI, s.r.o. a Premier Energy s.r.o., k účasti v aukci, 

nebo 
b) revokovat rozhodnutí z 21.09.2021 a schválit prodej stavebních pozemků č. 

4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 
v k. ú Klatovy společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o., za cenu smluvní ve výši 
700,00 Kč/m2 bez DPH a uložila právničce města a ORM připravit ke 
schválení kupní smlouvu s podmínkami. 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo: 
a) setrvat na svém rozhodnutí z 21.09.2021 (prodej elektronickou aukcí) s tím, 

že bude prodáván celý pozemek jako celek, bez rozdělení,  
nebo  
b) o revokaci rozhodnutí z 21.09.2021 a schválilo prodej stavebních pozemků 

č. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 
v k.ú. Klatovy společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o., za cenu smluvní ve výši 
700,00 Kč/m2 bez DPH (DPH bude účtováno).  

 
Ing. Zavřel – proč nebyla brána v potaz nějaká varianta děleného pozemku za 
nějakých konkrétních podmínek? Podle předložené zprávy v případě 
přemístění společnosti Schumacher Packaging CZ by nalezlo práci 140 
zaměstnanců – toto číslo je myšleno jako celkové množství nově nabraných 
zaměstnanců, nebo číslo, které udává celkový počet zaměstnanců? Nyní má 
společnosti přibližně 50 zaměstnanců a za předpokladu, že by se 
přestěhovala do Klatov, tak beru v potaz to, že si ty zaměstnance asi ponechá, 
takže nevznikne 140 míst, ale jenom 90. Myslím, že toho čísla jde dosáhnout i 
rozdělením pozemku na jednotlivé části a vhodnými podmínkami je obsadit 
více společnostmi a snížit tak riziko, že by mohla velká korporace svou výrobu 
úplně zrušit nebo přestěhovat. 
 
Pan starosta – je to jeden z argumentů, na druhou stranu je třeba si říci, že se 
doba trošku proměnila, že i ve velkých výrobních halách to už není o stovkách 
zaměstnanců, ale přešly na polorobotické systémy. Může se zdát, že 140 lidí 
není mnoho, ale v danou chvíli si nejsem jist, že 90 nových pracovníků jen tak 
snadno najdeme. Je výsostným právem zastupitelstva si říci, jak to chce. Budu 
hlasovat pro elektronickou aukci.  
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – chápu to tak, že navržený úkon je takový, že se 
zachová podmínka, že tam nevznikne solární park? 
 
Pan starosta – pokud budeme trvat na tom, aby tam byla třeba lehká výroba, 
tak to bude v podmínkách elektronické aukce. 
 
JUDr. Štancl – jednou jsme se zde ptali, jak jsou údaje o počtu zaměstnanců 
v souladu se skutečností, a ukázalo se, že každý ty údaje nadsazuje. K tomu, 
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že oni řekli 140 lidí, jsem skeptický. Ing. Zavřel tady zmínil rozdělení pozemků, 
je potřeba vyjasnit, jestli je to protinávrh. 
 
Ing. Zavřel – jaké byly návrhy na rozdělení pozemků? Proč jste se rozhodli to 
prodat jako celek? 
 
Pan starosta – rada města toto doporučila na základě žádostí, které přišly. 
Může se stát, že pozemek elektronickou aukcí vydražen nebude a vrátíme se 
k tomu rozdělení, nebo zastupitelstvo řekne, rozdělte to rovnou na čtyři. Je 
pak otázka, jestli to může koupit jedna firma a scelit to dohromady. 
 
Ing. Zavřel – v tom případě bych to bral jako protinávrh. 
 
Ing. Baroch – ceny pozemků: zbytkový pozemek v Lubech za 500 Kč, 
zahrádky v bodě 6 asi za 800 Kč a teď tady nabízíme plnohodnotnou parcelu, 
kde může být vybudována fabrika za 700 Kč. Pokud nás elektronická aukce 
nepustí výš, jsou ty ceny nepoměrné. Myslím, že 700 Kč/m2 není odpovídající 
cena. Když by se stalo, že se nám na aukci domluví, zůstaneme na ceně 
700 Kč a to je špatně. 
 
Ing. Chroust – těžko říct, jestli se nám domluví, ale to, co jste tady řekl, byl 
jeden z argumentů, abychom zkusili elektronickou aukci. 
 
Ing. Baroch – dal bych protinávrh na posouzení výše vyvolávací ceny, 700 Kč 
je hrozně nízko, dát cenu cca nad nebo pod tisíc korun. 
 
P. Papež – když to půjde do elektronické aukce, bude tam stále podmínka 
města o schválení prvního nájemce? 
 
Pan starosta – těžko tam můžeme říci, že budeme schvalovat prvního 
nájemce, to šlo v případě přímého prodeje. Podstatná věc je, že můžeme říct, 
bude to na lehkou výrobu. 
 
P. Fiala – já bych jenom upozornil, že firma Accolade ten pozemek získala, to 
že nevyužila právo… Kdyby požadavek splnila, prodali jsme to za 320 Kč/m2. 
Jsem pro to, jít do aukce. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – je protinávrh nějaká konkrétní vyšší cena? 
 
Ing. Baroch – měla by se pohybovat těsně pod 1 000 Kč. 
 
Bc. Strolený – mohli bychom zkusit zadat znalecký posudek, stanovit tak 
minimální cenu do aukce. Stáhnout tento bod z dnešního jednání, jestli tam 
není nějaká časová tíseň. 
 
Pan starosta – časová tíseň asi dramatická není, protože další jednání 
zastupitelstva je 29.03.2022. 
 
JUDr. Štancl – já bych to neoddaloval, chápu, že je to dobrý nápad, ale jestliže 
děláme elektronickou aukci, tak tím nahrazujeme ten znalecký posudek, to je 
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přece ten trh, tam se ukáže, kdo kolik je ochoten dát. To ani ten znalec takhle 
znát nebude, bude koukat na starou cenovou mapu, pak se bude dívat, za 
kolik se prodaly ostatní pozemky v zóně, zjistí, že za 350 Kč, udělá srovnávací 
cenu a jsme úplně jinde. Aukcí nám nemůže nikdo vytknout, že jsme se 
nesnažili dosáhnout nejlepší cenu. 
 
Pan starosta – nebylo možné se k tomu sejít dříve, dnes ráno ještě přišla 
nabídka na 800 Kč/m2. Dávám návrh: 800 Kč/m2, elektronická aukce, hlasovat 
postupně 4 pozemky, anebo zkusit vcelku.  
 

 Hlasování – 800 Kč/m2, 4 pozemky: pro se vyslovili 2 členové ZM, 20 členů 
se zdrželo hlasování – návrh nebyl schválen. 

 
 Hlasování – 800 Kč/m2, 1 pozemek: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 3 členové 

se zdrželi hlasování – návrh byl schválen.  
 
 
3. PROJEKTY „VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZŠ KLATOVY, 
TOLSTÉHO 765“ A „REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU 
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KLATOVY, TŘ. NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 
185“ – NÁVRH NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 
 
Na základě usnesení RM z 13.04.2021 byly podány žádosti o dotaci do programu č. 
162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 výzvy č. 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, zaměřenou na rozvoj sportovní 
infrastruktury v České republice. Po podání žádostí o dotaci na základě 
vygenerovaných zpráv z dotačního systému Jednotný dotační program Ministerstva 
vnitra nám bylo sděleno, že dostupná alokace pro tuto výzvu již byla vyčerpána, 
odesláním byly žádosti uloženy do zásobníku, ve kterém čekaly na případné 
uvolnění požadované alokace. V únoru 2022 jsme obdrželi informaci o přesunutí 
žádostí ze zásobníku do fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí. 
Na základě této kontroly je třeba doložit souhlas zastupitelstva města 
s financováním akce ze dne podání žádosti. 
 
Město Klatovy podalo 2 žádosti o dotaci na tyto projekty: 
1) Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Tolstého 
Předmětem projektu je výstavba víceúčelového hřiště vč. opěrné zdi, stavební 
úpravy stávající atletické dráhy (uznatelné náklady) a odstranění stávající bývalé 
uhelny v obci Klatovy (neuznatelné náklady) v areálu základní školy Tolstého ul., 
Klatovy. Sportoviště se bude nacházet v oploceném areálu školy. Plocha sportovišť 
bude odvodněna drenážním systémem. 
 
2) Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ  
Předmětem projektu je rekonstrukce spočívající v opravě polyuretanového povrchu 
atletického oválu a víceúčelového hřiště (18 x 34 m), výměna umělého fotbalového 
trávníku víceúčelového hřiště (26 x 46 m), včetně instalace umělého osvětlení 
hřiště.   
Financování dle podaných žádostí 
1) Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Tolstého 
 Celkové výdaje projektu (vč. DPH) 7.248.212,59 Kč 
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 Způsobilé výdaje projektu  6.823.432,16 Kč  
 Nezpůsobilé výdaje projektu (demolice kotelny) 424.780,43 Kč 
 Dotace (70 % ZV)     4.776.402,51 Kč 
 Podíl města (30 % ZV)  2.047.029,65 Kč 
 
2) Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ 
 Celkové výdaje projektu (vč. DPH)     3.513.998,59 Kč 
 Způsobilé výdaje projektu  3.513.998,59 Kč  
 Nezpůsobilé výdaje projektu        0,00 Kč 
 Dotace (70 % ZV)     2.459.799,013 Kč 
 Podíl města (30 % ZV) 1.054.199,577 Kč 
 
Celkové uznatelné náklady a max. výše dotace budou upřesněny po vyhodnocení 
žádosti o dotaci. 
 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo financování akce „Výstavba víceúčelového hřiště 

ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ s celkovými předpokládanými náklady 
7.248.212,59 Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní sportovní agentury. 

2) Zastupitelstvo města schválilo financování akce „Rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ 
s celkovými předpokládanými náklady 3.513.998,59 Kč vč. DPH z dotačního 
titulu Národní sportovní agentury. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.  2/2022  
  DOTACE  NAD  50.000 Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 
 
1) Rozpočtové opatření č. 2/2021 
Zastupitelstvo města na svém jednání 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 činí 238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jedná o rozpočtovou 
rezervu v celkové výši 467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 1/2022), která může být 
použita na financování jednotlivých akcí města v roce 2022.  
Návrh jejího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 2/2022, jehož nedílnou 
součástí jsou převody nevyčerpaného rozpočtu 2021 do roku 2022 v celkové výši 
120.328 tis. Kč.  
 
Vliv rozpočtového opatření č. 2/2021 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. 1/2022                        - 77.856 tis. Kč 
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 467.563 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 2/2022   - 154.204 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022 313.359 tis. Kč 
 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  

Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2021 421 386   

Rozpočtová rezerva roku 2021 - po ROO č. 5/2021 238 857   

Navýšení rozpočtové rezervy 2022 o zůstatek z roku 2021 182 529   

  Rozpočtová rezerva 2022 - po ROO č. 1/2022 285 034   

1 

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze státního programu na 
podporu úspor energie na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech - 3. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

1 234   

2 
Finanční vypořádání dotace na volby do Poslanecké sněmovny do 
Parlamentu ČR za rok 2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  39 

2 

Finanční vypořádání neinvestiční účelové dotace obcím na Sčítání lidí, 
domů a bytů v roce 2021 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 
2021, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - 
Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  14 

3 

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na provoz radarů - 4 místa pro měření 
rychlosti (schválený rozpočet pro rok 2022 ve výši 150 tis. Kč) na 
celkovou částku 270 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ  

  120 

4 

Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 
2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2022 
nebyly tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy 
města) v celkové výši 37.512 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Vodohospodářský fond 

  37 512 

5 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 
2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného 
hospodářství 

  4 132 

6 

Korekce schváleného přídělu z rozpočtu města do Fondu nakládání 
s odpady města pro rok 2022, snížení rozpočtovaných výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady, zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

  -4 851 

7 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 
2022 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 1.080 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové 
kanalizace 

  1 080 

8 
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 

736 736 

8 
Dofinancování výdajů na veřejně prospěšné pracovníky, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  433 
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9 

Snížení rozpočtu akce „Silnice I/22 Klatovy - Domažlická ulice" pro rok 
2022 (schválený rozpočet ve výši 27.100 tis. Kč, nově výdaje na opravy 
vodovodu a kanalizace kryty z Vodohospodářského fondu), snížení 
rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

  -6 600 

10 

Snížení rozpočtu akce „Obchvat města Klatovy" pro rok 2022 
(schválený rozpočet ve výši 16.300 tis. Kč, nově výdaje na přeložku 
vodovodu a výtlak kanalizace Čínov kryty z Vodohospodářského fondu), 
snížení rozpočtu výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

  -1 400 

11 

Spolufinancování dotačního projektu „Minihřiště UMT - TJ Start Luby" 
žadatele o dotaci TJ Start Luby, z.s. v rámci Výzvy V5 Sport, investice 
2020 pro SK a TJ z Podprogramu MŠMT Podpora materiálně technické 
základny sportu - ÚSC, SK a TJ z rozpočtu města pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města MěÚ 

  2 300 

12 

Příspěvek z rozpočtu města pro rok 2022 na dotační projekt „Trenéři ve 
škole" pro spolek Trenéři ve škole, z.s., Praha, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Fond dotací  

  100 

13 

Zařazení VHI investičního projektu „Smart City – vzdálené odečty 
vodoměrů a klientský webový portál, finanční vyrovnání provozování 
vodovodu a kanalizace" do rozpočtu města pro rok 2022, navýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, 
Vodohospodářský fond 

13 242 13 242 

  
Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 
2021 

  122 560 

Celkem 15 212 169 417 

Čerpání rozpočtové rezervy města 154 204  

ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 313 359  

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022.  
 
Ing. Baroch – radary – proč je částka zvýšena? 
 
Ing. Chroust – je to korekce stávajícího rozpočtu. 
 
JUDr. Štancl – bod 13 – to zřejmě bude do každého bytu, nebo do každého 
odběrného místa, řekl bych, že ten krok do budoucna je poněkud rychlý. Kolik lidí 
toto nahradí? 
 
Ing. Chroust – tam je zřejmě nějaká miniúspora, ten hlavní důvod je komfort, který 
dostaneme. Ve městě je 3 500 činných vodoměrů, ty by se měly nahradit. Nahradí 
to zhruba půl člověka. Vyhneme se např. situaci v době covidu, kdy lidé nechtěli 
nikoho pustit do domu. Je to možnost mít dokonalý přehled nad tím, jaká je 
spotřeba.  
 
JUDr. Štancl – ale vždycky se ten odečet podařil. Provozovatel ta data měl za 
zlomkovou částku. Proč my bychom teď měli vyhodit 13 milionů za to, aby to bylo 
komfortnější? 
 
Ing. Chroust – já bych v tom viděl určitou službu. Životnost těchto vodoměrů je 
18 let.  
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JUDr. Štancl – nepochybuji o výhodách, ale jenom mluvím o té praktické věci, my to 
nepotřebujeme, protože jsme schopni odečty zajišťovat dosavadním způsobem za 
částku 250 tisíc ročně, když je to půl člověka. Teď najednou vyhodíme 13 mil. Kč? 
Pokud jde o to, že se rychleji zjistí závada na vodoměru, nevím, kdo za tu závadu 
odpovídá. Když člověk zjistí, že vody odebral nepoměrně více než v minulosti, tak 
se vodoměr nechá přezkoumat a jestliže se ukáže, že údaj je správný, tak to platí. 
Jestliže se ukáže chyba vodoměru, tak to uživatel nikdy neplatí, čili toho uživatele to 
neochrání. 
 
Mgr. Šklebený – z pozice předsedy společenství vlastníků bytových jednotek: 
společenství na to teď přecházejí, protože životnost předchozích regulátorů, které 
byly na topných tělesech, byla 10 let. Je to ulehčení pro majitele bytových jednotek. 
Je to trend v tuhle chvíli a pro majitele bytových jednotek je to ulehčení, všichni 
nájemníci na to velmi rádi slyšeli. 
 
Ing. Votípka – vodoměry, pokud se nepletu, jsou majetkem provozovatele 
infrastruktury? 
 
Ing. Chroust – vodoměry jsou majetkem vlastníka. 
 
P. Fiala – pokud to schválíme a vymění se veškeré vodoměry, pro starší 
spoluobčany, kteří nemají bankovní účet, e-mailovou adresu, zůstane vyúčtování 
pořád stejné, třeba poštou? 
 
Ing. Vlček – vyúčtování se to netýká, pokud probíhá vyúčtování poštou, bude i 
nadále poštou. Ten, kdo nemá e-mailovou adresu, nebude moci dostávat informace 
o denní spotřebě, nebo případně upozornění mailem, že se jeho odběr chová 
nestandardně. Úspory pro provozovatele jsou minimální, musíte to chápat jako 
službu pro odběratele. 
 
MUDr. Chroust – ochránění klienta skutečně může nastat, protože jde o to, že 
necháte otevřený kohoutek a v tu chvilku to teče a není to závada vodoměru, ten 
benefit pro odběratele tam opravdu je. 
 
P. Rehák – na finanční komisi zaznělo, že ceny vodného se po aplikaci těchto 
vodoměrů a jejich ovládání zvýší, jenom abyste tu informaci měli.  
 
Ing. Chroust – cen vodného se to nebude týkat v následujících 6 letech, pak se 
uvidí, jaká bude situace dál. Životnost zařízení je 18 let, po 6 letech se provádí 
kalibrace, která stojí řádově 800 Kč. 
 
JUDr. Štancl – kolik je těch zařízení? 
 
Ing. Chroust – je to zhruba 3 500 kusů, celkem je ve městě 4 000 kusů, ale ty další 
nejsou využívány. 
 
Bc. Strolený – finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 2/2022 na včerejším 
jednání a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
JUDr. Štancl – prosím, aby se zvlášť hlasovalo o bodu 13. 
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Hlasování – bod 13: pro se vyslovilo 19 členů ZM, proti byli 2 členové a 1 člen se 
zdržel hlasování – bod 13 byl schválen. 
 
Hlasování – ostatní body: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
a) Dotace na provoz Domova pokojného stáří za období od 01.07.2021 do 

31.12.2021  
Dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici 
v Klatovech za období od 01.07.2021 do 31.12.2021 byla vypočtena podle vzorce 
schváleného pro tyto účely v zastupitelstvu města dne 28.06.2016.  
Po schválení v zastupitelstvu města bude dotace vyplacena z Fondu dotací pro rok 
2022.  
Vzhledem k tomu, že účelem poskytnutí dotace je finanční příspěvek na provoz 
Domova pokojného stáří v Klatovech pro kalendářní rok 2021, kdy již byly 
v minulém roce poskytnuty dotační prostředky za období od 01.01.2021 do 
30.06.2021 v souhrnné výši 114.030 Kč, je nutné, v souladu se zákonem o obcích, 
schválit poskytnutí této dotace v zastupitelstvu města.  
Zákon o obcích ve svém ustanovení § 85 písm. c) svěřuje do vyhrazené pravomoci 
zastupitelstva rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocí nad 
50 000 Kč v jednotlivém případě. Jednotlivým případem se rozumí nikoliv jedno 
rozhodování, ale jednotlivá dotovaná akce, resp. jeden konkrétní účel 
poskytovaných prostředků. Pokud požadovaná částka na jednu dotovanou akci, 
v našem případě provoz Domova pokojného stáří pod Oblastní charitou 
v Klatovech, přesáhne 50 000 Kč, je příslušné k rozhodování zastupitelstvo obce.  
Rada města dne 08.02.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí 
dotace ve výši 55.760 Kč (2.788 x 20). 
 
b) Dotace na úhradu provozních nákladů střediska Charitní pečovatelské 

služby v Klatovech pro rok 2022 
Oblastní charita Klatovy podala dne 02.12.2021 žádost o poskytnutí dotace na 
úhradu provozních nákladů střediska Charitní pečovatelské služby v Klatovech za 
období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Požadovaná částka dotace činí 217.500 Kč a 
je zacílena na pomoc občanům ve chvíli, kdy se zhorší jejich soběstačnost, ale díky 
charitní pečovatelské službě to nemusí být důvod k opuštění jejich domova.  
Za období leden–říjen 2021 provedly pracovnice Oblastní charity Klatovy celkem 
5.108 návštěv u uživatelů služby a vykonaly 1.812 hodin přímé péče. V rámci 
donášky obědů předaly 6.133 obědů. V uvedeném období byla poskytnuta služba 
87 uživatelům, aktuálně službu využívá 65 uživatelů v Klatovech a spádových obcí.  
Rada města dne 08.02.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí 
dotace ve výši 195.000 Kč. Po schválení v ZM bude dotace poskytnuta z rozpočtu 
Fondu dotací pro rok 2022.  
 
c) Dotace na projekt Trenéři ve škole 
Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které nabízejí v pravidelné 
rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol dětem 
pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení 
vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví. Základním 
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principem programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je 
cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je 
kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do 
samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je 
klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi. 
Služeb trenérů využijí ZŠ Tolstého, ZŠ Čapkova a Masarykova ZŠ v období od 
03/2022 do 06/2022. Požadovaná výše dotace činí 100 tis. Kč a jejím příjemcem je 
spolek Trenéři ve škole, z.s., Praha.  
Po schválení v ZM bude dotace poskytnuta z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022. 
Ve snaze nečerpat zůstatek tohoto fondu pro jiné žadatele a současně podpořit 
příspěvkem projekt „Trenéři ve škole“ je navrhováno posílit rozpočet Fondu dotací 
pro rok 2022 o požadovanou částku 100 tis. Kč, která je zahrnuta do rozpočtového 
opatření č. 2/2022 pod pol. 12.  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
následujících dotací z Fondu dotací pro rok 2022: 

a) pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 
ve Václavské ulici v Klatovech za období od 01.07.2021 do 31.12.2021 ve výši 
55.760 Kč, 

b) pro Oblastní charitu Klatovy na úhradu provozních nákladů střediska Charitní 
pečovatelské služby pro rok 2022 ve výši 195.000 Kč, 

c) spolku Trenéři ve škole, z.s., na projekt Trenéři ve škole ve výši 100.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.  NÁVRH  NA  POJMENOVÁNÍ  LETIŠTĚ  KLATOVY 
 
Město Klatovy obdrželo od Pošumavského aeroklubu Klatovy, z.s., žádost 
o pojmenování letiště Klatovy na „Letiště Josefa Hubáčka“.  
Josef Hubáček, rodák ze Kdyně, byl pilotem Britského královského letectva (RAF), 
po válce byl povýšen do hodnosti majora a do svého propuštění v roce 1950 byl 
pilotem ČSA. V roce 1969 byl osloven leteckými nadšenci z Klatov a pomohl jim 
obnovit Pošumavský aeroklub Klatovy, který byl v roce 1948 zakázán. Ve funkci 
předsedy zdejšího aeroklubu působil až do roku 1979. 
Dle přesvědčení žadatelů se plk.v.v.i.m. Josefu Hubáčkovi nedostalo dosud 
náležitého ocenění a usilují o udělení nejvyššího státního vyznamenání – Řádu 
bílého lva vojenské skupiny. Zároveň navrhují letiště Klatovy pojmenovat na „Letiště 
Josefa Hubáčka“, aby jeho jméno a to, co pro zdejší aeroklub a propagaci letectví 
vykonal, nebylo zapomenuto. 
 
V evidenci letišť vedené Úřadem pro civilní letectví je uvedeno jako název pouze 
„Klatovy“, druh letiště: veřejné vnitrostátní letiště. V této celostátní evidenci zůstane 
název stejný, pojmenování po plk.v.v.i.m. Josefu Hubáčkovi bude užíváno pouze 
jako označení na místě. 
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Podle ustan. § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno 
rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství. Ač letiště není úplně typické veřejné prostranství, dle tohoto 
ustanovení lze dovodit, že orgánem příslušným k rozhodnutí o jeho názvu je 
zastupitelstvo města. 
 
Rada města schválení návrhu doporučuje. 
 
Příloha: žádost 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo pojmenování letiště v Klatovech na „Letiště Josefa 
Hubáčka“. 
 
JUDr. Štancl – město Kdyně mu postavilo pomník. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Ing. Chroust pozval na rozbory hospodaření, které se uskuteční 15. března 2022. 
 
Pan starosta informoval, že další jednání zastupitelstva proběhne 29. března 2022. 
 
 
7.  DISKUSE 
 
JUDr. Štancl – minule, když jsem žádal o srovnání ekonomiky odpadového 
hospodářství, tak jsem také žádal o zprávu o čistotě a bezpečnosti v ulicích, nebo 
o veřejném pořádku, jestli by bylo možné to nějak zpracovat. 
 
Pan starosta – 29. března bude k dispozici. 
 
JUDr. Štancl – čistota se podle mého názoru zhoršuje. Je potřeba s tím něco dělat. 
 
Pan starosta – s jarem vyjede čistící vůz na chodníky. 
 
 
8.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Ing. Zavřel. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
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Ve 20:35 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 21. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Úkoly z diskuse ZM 
1) JUDr. Štancl – při oceňování pozemků porovnávat ceny s realitními kancelářemi. 



  Počet stran: 5 

 
 

 
 
 

Z Á P I S  č.  22 
 
 

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

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 18 členů ZM (v 18:20 h se dostavil RNDr. Haviar, Ph.D.) 
 
 
Omluveni: Ing. Baroch, Ing. Frydrych, p. Mašek, MUDr. Chroust, p. Fiala, 

MUDr. Jelínek, Ing. Zavřel, Mgr. Šklebený 
 
 
 
Přítomno občanů: 5 

 
 
 

Program:  
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  

1) Finanční dar na humanitární pomoc při řešení uprchlické krize na Ukrajině 

2) Vypovězení partnerské smlouvy s městem Polevskoj 

3) Zprávy vedení města 

4) Diskuse  

5) Usnesení a závěr  
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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 
01.03.2022 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 18 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: Mgr. 
Kopecký i p. Rehák zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Kopecký a p. Rehák. 
 
Hlasování – Mgr. Kopecký: pro se vyslovilo 17 členů, 1 člen se zdržel hlasování – 
Mgr. Kopecký byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – p. Rehák: pro se vyslovilo 17 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
p. Rehák byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MUDr. Janek, Bc. Strolený a 
p. Šafránek. 
 
Hlasování – MUDr. Janek: pro se vyslovilo 18 členů ZM – MUDr. Janek byl 
zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Bc. Strolený: pro se vyslovilo 18 členů ZM – Bc. Strolený byl zvolen 
členem návrhové komise. 
 
Hlasování – p. Šafránek: pro se vyslovilo 17 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 18 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM - program jednání byl schválen. 
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1. FINANČNÍ DAR NA HUMANITÁRNÍ POMOC PŘI ŘEŠENÍ UPRCHLICKÉ 
KRIZE NA UKRAJINĚ 

 
Samostatná Ukrajina se stala obětí vojenské agrese ze strany Ruské federace. Ke 
zmírnění dopadů ozbrojeného konfliktu na obyvatele Ukrajiny pořádá mj. nezisková 
organizace Člověk v tísni finanční sbírku pod názvem “SOS Ukrajina“. Výtěžek je 
určen na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. 
 
Navrhujeme z rozpočtu města poskytnout finanční prostředky ve výši 500.000 Kč, a 
to bankovním převodem na transparentní účet organizace Člověk v tísni „SOS 
Ukrajina“, č. ú. 0093209320/0300. 
 
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku ve výši 
500.000 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč na 
transparentní účet organizace Člověk v tísni „SOS Ukrajina“, číslo účtu 
0093209320/0300. 
 
Pan starosta – v tuto chvíli jsme schopni poskytnout 5 bytů, většina z nich je 
dokončena, připravena, o jednom z bytů bylo rozhodnuto na základě žádosti 
z minulého týdne – ubytování bylo poskytnuto na 3 měsíce. V tuto chvíli se snažíme 
zjistit kondice, za kterých ubytování bude probíhat, hranice 3 měsíců byla zvolena 
úmyslně, nemyslíme si, že bychom měli ubytování poskytovat bezplatně na delší 
dobu, budeme jednat jak s hejtmanstvím, tak hejtmanství jedná se státem. Snad 
ještě tento týden bude k tomu projednán příslušný zákon v Parlamentu, který jasně 
stanoví kondice, za kterých ti lidé budou ubytováni a za kterých jim budou 
poskytovány některé věci včetně omezené doby zdravotního pojištění. 
Objevuje se celá řada lidí s tím, že chce pomoci Ukrajině a že přiveze lidi, ale jejich 
pomoc končí tam, že přijdou na úřad a řeknou, že je chtějí ubytovat. Dohoda 
s hejtmanstvím je taková, že všichni lidé, kteří přichází, musí odjet na Krajské 
registrační centrum, aby se o těch lidech vědělo, aby se zaregistrovali. Pokud 
nebudou zaregistrováni, nemůžeme jim služby poskytnout. 
Zítra proběhne další zasedání krizového štábu za účasti úřadu práce, chceme se 
bavit o možnosti, jak lidi zaměstnávat. Jsou připraveny i školy, aby dokázaly 
přijmout určité množství dětí. 
 
P. Rehák – bavili jsme se o ubytování, stravování atd. příchozích, kterým bude 
poskytnuta pomoc. Vy jste říkal, že to půjde z kapitoly krizového… 
 
Pan starosta – na to prvotní ubytování, vybavení máme vyčleněno 300 tisíc korun 
z krizového řízení, čili není nutné v tuto chvíli dělat rozpočtové opatření. 
 
P. Rehák – do dalšího zastupitelstva nám to bude stačit? 
 
Pan starosta – ano, další zastupitelstvo je za tři týdny, to by nám mělo stačit.  
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Ing. Kristová – je tady v Klatovech, nebo v rámci městského úřadu osoba, která 
komunikuje s krizovým centrem v Plzni? Nabídla jsem do Plzně do krizového centra 
byt a zatím se mi nikdo neozval. 
 
Pan starosta – oni nabídky vytěžují podle potřeby. Za město jsme na krizovém 
štábu určili slečnu Michaelu Jánskou, která má tyto věci na starosti, poskytuje 
informace.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
2.  VYPOVĚZENÍ  PARTNERSKÉ  SMLOUVY  S  MĚSTEM  POLEVSKOJ 
 
Z důvodu agrese a postupu Ruské federace vůči sousední Ukrajině navrhujeme 
ukončení spolupráce s partnerským městem Polevskoj (Ruská federace).  
Město Klatovy nebude dále udržovat vztahy s městskou samosprávou, která je 
součástí útočícího státu, porušujícího mezinárodní právo. 
Formálním výrazem tohoto kroku je ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 
27.01.2010. 
 
Rada města na svém zasedání 08.03.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit 
ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 27.01.2010 mezi městem Klatovy a 
městem Polevskoj (Ruská federace). 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 
27.01.2010 mezi městem Klatovy a městem Polevskoj (Ruská federace). 
 
Mgr. Kopecký – návrh: do budoucna hledat navázání smlouvy s ukrajinským 
městem. 
 
Pan starosta – je to právo zastupitelstva, určitě se k tomu vrátíme. 
 
P. Rehák – dostal jste nějakou reakci na dopis, který jste posílal? 
 
Pan starosta – je to 14 dní, co jsem odeslal dopis do Polevského s žádostí 
o podporu hledat mírové řešení, dosud jsem odpověď nedostal. Dopis šel jak 
mailem, tak písemně, bez reakce. 
 
P. Rehák – smlouva trvala několik let, nebyla založena na nějaké politické 
platformě, bylo to partnerství, které jste zmínil sám, ať už sportovci nebo hudebníci 
atd. Myslím si, že nejdou z rozpočtu finance přímo do toho města, území, federace. 
Vzhledem k situaci bych navrhl pouze přerušení s tím, že se to může obnovit. 
 
Pan starosta – je pochopitelně možné smlouvu uzavřít znovu. Beru to jako 
protinávrh. 
 
Hlasování – protinávrh (přerušení smlouvy): pro se vyslovil 1 člen ZM, proti bylo 
13 členů a 4 členové se zdrželi hlasování – protinávrh nebyl schválen. 
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Hlasování – návrh: pro se vyslovilo 17 členů ZM, 1 člen byl proti – návrh byl 
schválen. 
 
 
3.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Ing. Chroust pozval zastupitele na rozbory hospodaření 15.03.2022, od 15 hodin se 
budou projednávat odpady. 
 
 
4.  DISKUSE 
 
P. Rehák – byl bych rád, aby zaznělo, že mezi námi žijí lidé, kteří jsou z Ruska, 
nerad bych, aby na ně veřejnost reagovala negativně, oni za to nemohou. Mohli 
bychom na oficiálních stránkách také podpořit to, že není možné se chovat nelidsky 
k lidem, kteří tady jsou a jsou z Ruska. Jestli bychom mohli takové stanovisko 
vydat? 
 
Pan starosta – to není problém. Zatím jsem nezaznamenal ani z našich škol, že by 
v Klatovech k této věci došlo. Vím, že v Praze byly nějaké konflikty. 
 
 
V tuto chvíli se dostavil RNDr. Haviar, Ph.D., počet zastupitelů se zvýšil na 19. 
 
 
5.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Bc. Strolený. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
V 18:30 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 22. 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) Mgr. Kopecký – hledat cesty k navázání partnerství s ukrajinským městem. 
 
2) P. Rehák – zveřejnit na internetových stránkách města článek (prosbu), aby se 

lidé chovali slušně k občanům Ruska. 



  Počet stran: 21 

 

 

 
 
 

Z Á P I S  č.  23 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
29.03.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 21 členů ZM  
 
 
Omluveni: Ing. Frydrych, MUDr. Jelínek, p. Papež, Mgr. Pleticha, Mgr. Šklebený, 

Ing. Votípka 
 
 
 
Přítomno občanů: 25 

 
 
 

Program:  

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

3) Rozpočtové opatření č. 3/2022 + dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě 

4) Přijetí dotace a návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu 

regenerace MPZ pro rok 2022 

5) Žádost Spolku Ulice Plzeň o dotaci pro rok 2022 na výkon terénní sociální 
práce v Klatovech 

6) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
7) Zprávy vedení  
8) Diskuse  

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

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


2 

 

ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města 
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
23.03.2022 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 21 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva města je přenášeno on-
line. Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: 
Mgr. Kopecký i p. Rehák zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Ing. Baroch a MUDr. Kuneš. 
 
Hlasování – Ing. Baroch: pro se vyslovilo 20 členů, 1 člen se zdržel hlasování – 
Ing. Baroch byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – MUDr. Kuneš: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – MUDr. Kuneš byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Kristová, Ing. Pohanka a 
JUDr. Štancl. 
 
Hlasování – Ing. Kristová: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Kristová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – Ing. Pohanka: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – Ing. Pohanka byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – JUDr. Štancl: pro se vyslovilo 19 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
a 1 člen nehlasoval – JUDr. Štancl byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů.  
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
  

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


3 

 

1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 21. zasedání ZM konaného 22.02.2022 a 
z 22. zasedání konaného 08.03.2022 seznámil pan starosta. Písemné vypracování 
kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
JUDr. Štancl – nemluvil jsem jen o malých zbytkových pozemcích a o tom, jak se 
oceňují, takto jsem to neomezil. Čím větší pozemek, tím je ta připomínka důležitější. 
Tady je plnění, že znalci zohledňují ceny nemovitostí dostupné na trhu, to je hezká 
věta, ale právě proto byla minule debata, abychom se dozvěděli, jak se to 
zohledňuje. Myslím si, že ta odpověď není přiléhavá. 
 
Pan starosta – není asi problém, aby ji odbor rozvoje města ještě doplnil. Toto 
reagovalo na pozemky, které jsme tam prodávali. 
 
JUDr. Štancl – zpráva o veřejném pořádku – rád bych na to potom písemně 
reagoval ve směru ke zpracovatelům, tzn. k panu tajemníkovi a veliteli MP. Tady se 
říká, že strážníci odstranili tolik a tolik injekčních stříkaček. My tu budeme dneska 
hlasovat o příspěvku pro Ulici a ta to má v programu. 
 
Ing. Kříž – ano, dělají to také, ale nedělají to běžně, že by to uklízeli. Nemají to 
v programu, ani v náplni práce, sbírat je po městě jako úklid. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 21. a 22. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Majetkoprávní úkony č. 1 a 2, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
22.02.2022, byly zveřejněny ve dnech 25.02.2022 až 15.03.2022 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkon č. 3 byl zveřejněn ve dnech 09.03. až 24.03.2022 (elektronická aukce) a 
nebyly k němu doručeny námitky. 
 
Hlasování – úkony č. 1 a 2: pro se vyslovilo 21 členů ZM – úkony č. 1 a 2 byly 
schváleny. 
 
 
3) NOVÝ ÚKON 

ZM 22.02.2022 rozhodlo o prodeji celku stavebních pozemků v průmyslové 
zóně Pod Borem elektronickou aukcí s vyvolávací cenou ve výši 
800,00 Kč/m2. Aukce proběhla 21.03.2022, zúčastnily se jí 2 zájemci. 
Předkládáme ZM ke schválení prodej pozemků vydražiteli.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stavebních pozemků č. 4178, 4179, 
4180, 4181, 4182, 4183 a 4184 o celkové výměře 41 024 m2 v k.ú. Klatovy 
vydražiteli z elektronické aukce, společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o., člen 
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koncernu, za cenu smluvní ve výši 805,00 Kč/m2 bez DPH (DPH bude 
účtováno), celkem 33.024.320,00 Kč bez DPH.  
 
Ing. Baroch – jaká byla cena druhého uchazeče? 
 
Pan starosta – druhý uchazeč zůstal na vyvolávací ceně. 
 
Ing. Baroch – nezvedl byste dnes tu cenu ještě výš? 
 
Pan starosta – shodli jsme se na ceně 800 Kč/m2, odpovídá to cenám, které 
jsou v okolí. 
 
Ing. Baroch – mě spíš zaráží to, že 100 Kč je 4 miliony korun, původně jsem 
navrhoval zkusit tisíc – to by bylo o dalších 8 milionů víc, pro město je každý 
milion důležitý. Nevím, jak bylo velké riziko, že by Accolade z aukce odstoupil. 
 
Ing. Chroust – my jsme postupovali podle toho, jak jsme se tady dohodli. 
Původní cena byla úplně jiná, 805 Kč/m2 je slušný výsledek. 
 
Ing. Baroch – původní cena 320 Kč/m2 už je tady 11 let, odvolávat se k této 
ceně už není možné. 
 
Pan starosta – 320 Kč/m2 byla cena historicky schválená zastupitelstvem, 
přistoupili jsme k elektronické aukci tak, jak jsme se minule dohodli. 
 
JUDr. Štancl – připojil bych poznámku spíše do budoucna: nenapadlo by mě, 
že bychom se tady na zastupitelstvu měli zabývat výškou přihazovacích kroků, 
zřejmě to na příště bude potřeba – nejmenší byl 5 Kč, nebo koruna, nevím. 
První zkusil nejnižší cenu, druhý na to nereagoval. Další připomínka: když 
druhý účastník zůstal nečinný, mohla by se konat aukce znovu? Třetí 
připomínka: dal bych delší lhůtu k tomu, aby to vešlo ve známost, tady to bylo 
vše za měsíc hotové. Mohli bychom znát jméno té druhé firmy? 
 
Ing. Chroust – fyzická osoba, vlastník prádelny p. Pöschl. Pokud já vím, 
zvažovala do aukce vstoupit firma, která dělá FVE, ale tím jak jsme zúžili 
podmínky, tak se rozhodli, že do aukce nepůjdou. 
 
JUDr. Štancl – když se nový majitel rozhodne to prodat nebo rozparcelovat na 
malé pozemky, je to možné? Nebo je nějak vázán pravidly v zóně? 
 
Ing. Vítovec – bude uzavřena kupní smlouva s podmínkami, která bude 
obsahovat sankce, jedna z podmínek bude dodržet předmět činnosti, tzn. 
lehká strojírenská výroba nejméně do roku 2030 a samozřejmě nezatížení 
pozemku dalšími závazky s výjimkou financující banky. Smlouva má poměrně 
tvrdé podmínky, které mají zamezit možnosti parcelace nebo využití pozemku 
k jinému účelu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 19 členů ZM, proti byli 2 členové – usnesení bylo 
schváleno. 
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Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Uznání vlastnického práva k pozemku vydržením (Markyta)  
 k.ú. Klatovy – pp.č. 3578/14, výměra 13 m2, žadatel: ,  

, , zast. JUDr. Šimáčkem, advokátem v Klatovech. 
 RM 21.06.2021 v rámci vypořádání připlocených obecních pozemků na 

základě žádosti  rozhodla o pachtu částí obecní pp.č. 3578/5 
(cesta u zahrádek Markyta) čtyřem vlastníkům přilehlých zahrádek za roční 
pachtovné 10,00 Kč/m2 + inflace. Pachtovní smlouvu podepsali 3 vlastníci 
zahrádek, .  nepodepsal a zaslal prostřednictvím advokáta návrh na 
souhlasné prohlášení o vydržení pozemku (tj. připlocené části o výměře 
13 m2) s tím, že zahrádku vlastní od r. 2003 a koupil ji již se stávajícím 
oplocením a je tedy dle jeho mínění držitelem pozemku v dobré víře, že je 
jeho vlastnictvím.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit uznání vlastnického práva vydržením. 
Právnička města – uznání vlastnického práva vydržením by mohlo mít 
precedenční charakter i pro jiné obdobné případy.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o uznání vlastnického práva k části obecní pp.č. 
3578/2 (dle GP č. 7005-2344/2020 nově vzniklá pp.č. 3578/14) o výměře 
13 m2 v k. ú. Klatovy ve prospěch , , , 
vydržením. 
 
JUDr. Štancl – je tady zmínka, že by to bylo precedentní rozhodnutí, myslím 
si, že to tak není, pokud tady ty věci projednáváme, každá věc má své 
podmínky, nejpodstatnějším znakem je, zda si to ten žadatel zaplotil sám, 
nebo zda už to v tomhle stavu získal. Tady máme informaci, že zahrádku 
v roce 2003 koupil už se stávajícím oplocením. On důvodně předpokládá, že 
koupil pozemek ve správných hranicích, tak ho také užívá. Užívá ho také 
dvojnásobnou dobu, než je potřeba k vydržení. Přikláním se k uznání 
vydržení. 
 
P. Rehák – než žádal o vydržení, tak žádal o prodej, on si je vědom, že to není 
jeho. 
 
Pan starosta – budeme se dostávat k tomu, že se dostaneme i do obytných 
částí města, pak se dostáváme do potíží, kdy jsme těsně vedle vedení kabelů, 
že je tam ulice, kterou potřebujeme opravovat, dostaneme se do obrovských 
problémů právě ve zúžených místech, kde jsou položeny sítě. 
 
JUDr. Štancl – ve stejné situaci budeme, ať to bude vlastník kupovat nebo ať 
se uzná jeho vydržení. Výsledek z hlediska sítí je ten samý, že ta hranice by 
se nepohnula, ten plot. 
 

 Hlasování: pro se vyslovili 2 členové ZM, proti bylo 6 členů a 13 členů se 
zdrželo hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
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2) Prodej části obecního pozemku (Chaloupky)  
 k.ú. Točník u Klatov – část pp.č. 347/17, žadatelka: ,  

, , výměra 4 m2, cena dle ZP administrativní = cena 
obvyklá, pp.č. 347/17  = 231,00 Kč/m2 , celkem 924,00 Kč. 

 Znalec stanovil cenu na základě výsledků zjištěné ceny dle administrativní 
metody. Nelze-li stanovit cenu obvyklou ani tržní, navrženou kupní cenou při 
prodeji nemovitosti se stává cena zjištěná. 

  Vlastnice RD s tenisovým kurtem na Chaloupkách v k.ú. Točník u Klatov 
 žádá o prodej části sousedního obecního pozemku pp.č. 

347/17 o výměře 4 m2, který je v oplocení a je na něm umístěna stavba 
tenisového kurtu.  

 Rada města doporučila ZM schválit prodej. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 347/17 o výměře 4 m2 za 
cenu 231,00 Kč/m2, celkem 924,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno), 
v k.ú. Točník u Klatov do vlastnictví , , 

. 
 
JUDr. Štancl – tady se říká, že obvyklá cena = administrativní, to prostě není 
možné. Obvyklá cena je ta, za kterou se to běžně prodává, administrativní 
cena je ta, kterou stanoví vyhláška. Proč tady nemáme cenu obvyklou, resp. 
proč by nešlo stanovit cenu obvyklou ani tržní? Co tomu brání? 
 
Ing. Vítovec – zadali jsme znalecký posudek, znalec uvedl, že není schopen 
stanovit tržní cenu porovnáním s obdobným pozemkem a v takovémto případě 
podle oceňovací vyhlášky je možné stanovit, že cenou se stává cena 
administrativní. 
 
P. Pošefka – majetková komise cenu nikdy neřeší, řešili jsme prodej 4 m2, 
vyhodnotili jsme, že je to možné a doporučili jsme radě prodej. 
 
P. Fiala – kolik stál znalecký posudek? 
 
Ing. Vítovec – posudky stojí obvykle 5 až 6 tisíc korun, cena za tento znalecký 
posudek byla v plné výši přeúčtována kupující. 
 
Pan starosta – bavíme se o 10 m2 a ty znalecké posudky nejdou k tíži města, 
ale výrazně to prodražují. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
usnesení bylo schváleno. 

 
 
3) Směna pozemků v Klatovech (Chaloupky) 
 k.ú. Klatovy – obecní pp.č. 2594/14 o výměře 1 657 m2, soukromé pp.č. 

2377/2 o výměře 1 610 m2 a 2399/2 o výměře 39 m2, žadatel: manželé 
, , . , zastoupeni 

synovcem , , . , výměra 1 657 m2 
obecního pozemku za 1 649 m2 nabízených pozemků žadatelů. 
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Cena: ZP nebyl zadán, jedná se o směnu pozemků mimo zastavitelné území 
obce o cca stejné výměře bez doplatku. 

 Žadatelé by chtěli směnit/koupit obecní pozemek sousedící s jejich 
nemovitostmi na Chaloupkách. Požadovaný obecní pozemek mají z důvodu 
jeho užívání jako vedlejší vjezdy na své pozemky  
v bezplatné výpůjčce za údržbu. Aktuálně chtějí do pozemku uložit kanalizační 
potrubí s předčištěnou vodou z domovních ČOV  do 
sousedního obecního rybníčku a využít jej k trvalé legalizaci přístupu (vjezdů) 
na jejich pozemky s RD. Navrhované umístění odtoků předčištěných vod 
z domovních ČOV přes pozemek lze řešit souhlasem města. 
Za tento pozemek v centru obce Chaloupky nabízejí své pozemky v cca stejné 
výměře u vjezdu k lomečku (Němčák), které částečně navazují na obecní 
pozemek.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemků.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně obecní pp.č. 2594/14 – ostatní plocha 
o výměře 1 657 m2 v k.ú. Klatovy za soukromé pp.č. 2377/2 – trvalý travní 
porost o výměře 1 610 m2 a pp.č. 2399/2 – orná půda o výměře 39 m2, celkem 
1 649 m2, v k.ú. Klatovy ve vlastnictví , 

, . , bez finančního plnění. 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 17 členů a 4 členové se zdrželi 

hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
 
 
4) Prodej částí obecních pozemků (Palackého ul.) 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 97/14, 97/16, žadatel: , , 

, zast. , , , výměra cca 133 m2 
(cca 113 m2 + cca 20 m2), cena 250,00 Kč/m2 (ZP z 25.10.2021, komunikace, 
zpevněná asfaltová plocha v ul. U Plynárny u čp. 798), ost. plocha u rest. 
U Princů – 1.000,00 Kč/m2 v r. 2017. 

 Vlastník čp. 780 (býv. samoobsluha v Palackého ul.) žádá o prodej částí dvou 
sousedních obecních pozemků o celkové výměře cca 133 m2. Na pozemku 
před hlavním vstupem do obchodu (pp.č. 97/14) je asfaltový chodník cca 
113 m2, na pozemku za obchodem (pp.č. 97/16) je asfaltová vozovka cca 
20 m2. 
Důvodem žádosti je možnost provést rekonstrukci povrchu u obchodu a 
zabezpečení parkovacích míst v návaznosti na zamýšlené stavební úpravy 
objektu (odstranění nákladové rampy). V pozemcích jsou uloženy inženýrské 
sítě: na pp.č. 97/14 je elektrické vedení NN, Telefónica a veřejné osvětlení; na 
pp.č. 97/16 je kanalizace a teplovod.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodej částí obecních pozemků 
žadateli. 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pp.č. 97/14 o výměře cca 113 m2 
a části pp.č. 97/16 o výměře cca 20 m2 za cenu smluvní 250,00 Kč/m2, celkem 
cca 33.250,00 Kč bez DPH (DPH nebude účtováno), v k.ú. Klatovy do 
vlastnictví , . 

 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 21 členů – usnesení 
nebylo schváleno. 
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5) Směna pozemků (ul. Nerudova, Voříškova) 
 k.ú. Klatovy – obecní části pp.č. 1309/30 a pp.č. 1309/31, soukromý pp.č. 

1309/39, výměra soukromý – 496 m2, obecní – cca 283 m2, žadatel: Atletika 
Klatovy, z.s., Nerudova 947, Klatovy. Cena – bez finančního plnění. 

 Atletika Klatovy, z.s., žádá o směnu svého pozemku za části dvou obecních 
pozemků, které by využila pro výstavbu plechových skladů. Pozemek žadatele 
je mezi atletickým stadionem a ZŠ Tolstého, na jeho části je stezka pro pěší 
vedoucí na lesopark Hůrka. Obecní pozemky jsou mezi atletickým stadionem 
a zimním stadionem, na pozemku je částečně zpevněná plocha, částečně 
zatravněná. Konečná výměra obecních pozemků bude dána geodetickým 
zaměřením s odstupem cca 1 m od budovy zimního stadionu a stávajícího 
oplocení zimního stadionu. 
Rada města doporučila ZM schválit směnu. 
Zimní stadion Klatovy, o.p.s., neměl připomínek ke směně, pozemek neužívá. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o směně částí obecních pp.č. 1309/30 a 
1309/31 (cca 283 m2) v k.ú. Klatovy za soukromý pp.č. 1309/39 (496 m2) ve 
vlastnictví spolku Atletika Klatovy, z.s., Nerudova 947, Klatovy, bez finančního 
plnění. 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 

 
 
6) Prodej pozemků (Větrovna) formou architektonicko-developerské soutěže 

s následnou elektronickou aukcí  
 k.ú. Klatovy – stp.č. 2490/21, 2490/4, 2490/6, 2490/7, 6782, 6783, 2490/22 – 

část, 2584/3 – část a 2757 – část o celkové výměře cca 7.000 m2 v k.ú. 
Klatovy, žadatel: město Klatovy, vyvolávací cena při aukci 4.500,00 Kč/m2 
včetně DPH, celkem cca 31.500.000,00 Kč vč. DPH. 

 RM 21.12.2022 po předchozích jednáních v této věci doporučila ZM prodat 
pozemek v lokalitě Větrovna elektronickou aukcí, která proběhne mezi zájemci 
vybranými na základě architektonicko-investorské soutěže dle městem 
schváleného zadání.  
Předtím probíhala interní jednání k tvorbě zadání a podmínek soutěže. 
Vstoupili jsme rovněž v jednání se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně, kteří projevili zájem s námi soutěž zorganizovat.  
Výsledkem je vydefinování procesu připravované architektonické soutěže 
s následným propojením architektů a investorů, vypracováním požadované 
územní studie, aukcí pozemků s účastí realizátorů vítězných návrhů a 
s konečným zpracováním regulačního plánu. S vítězem aukce bude se 
souhlasem ZM uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, vlastní převod 
bude realizován po dokončení stavby do výšky, umožňující zápis stavby do 
KN (obvykle 1. NP). 
Podrobný harmonogram soutěže je přílohou č. 1 této zprávy. 
Předkládáme dále Anotaci záměru (soutěžní podmínky), která by měla být 
podkladem pro úvodní jednání – workshop s investory – příloha č. 2 této 
zprávy. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků v lokalitě Větrovna a 
uložila ORM a architektce vypracovat ve spolupráci s právničkou a Útvarem 
koncepce a rozvoje města Plzně soutěžní podmínky otevřené architektonicko-
investorské soutěže.  
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji stp.č. 2490/21, 2490/4, 2490/6, 
2490/7, 6782, 6783, 2490/22 – část, 2584/3 – část a 2757 – část o celkové 
výměře cca 7.000 m2 v k.ú. Klatovy lokalitě Větrovna formou otevřené 
architektonicko-investorské soutěže s následnou elektronickou aukcí 
s vyvolávací cenou ve výši 4.500,00 Kč/m2 včetně DPH. ZM pověřilo radu 
města k administraci architektonicko-investorské soutěže s následnou 
elektronickou aukcí.  
 
JUDr. Štancl – je dobrý nápad to udělat tímto způsobem, že to nebude přímo 
aukce. Vyvolávací cena 4.500 Kč – když to dneska odsouhlasíme, tak 
předpokládám, že si necháváme možnost, že o těch podrobných podmínkách 
aukce včetně ceny se bude jednat v dalším kole. Je tomu tak? 
 
Pan starosta – není s tím závažnějšího problému, ale pak si musíme říct, jak si 
to v těch krocích představuješ. Jde nám o to, aby území nějak vypadalo, aby 
to do něj zapadlo, abychom neprodali 7.000 m2 jednomu zájemci, který si tam 
postaví čtyřpatrový dům, a my s tím nic neuděláme, proto jsme šli do této 
soutěže za podmínek. Pokud dnes odsouhlasíme, mělo by to proběhnout 
včetně aukce. 
 
JUDr. Štancl – já s tím takhle souhlasím. Co znamená, že v kroku 6 
zastupitelstvo upřesní podmínky aukce? 
 
Ing. arch. Kováříková – to je spíš otázka na odbor rozvoje města. Já jsem 
připravovala soutěž, cílem je zajistit pro město vzhled nové zástavby.  
 
Pan starosta – proběhne aukce, je tam nějaký prodej, vítězný záměr tady 
bude odprezentován. 
 
JUDr. Štancl – jaké podmínky aukce budeme upřesňovat v kroku 6? 
 
Ing. Chroust – součástí toho, co mají zpracovat je také regulační plán, také 
podmínky cenové. Cenu budeme znovu diskutovat. 
 
JUDr. Štancl – cenu budeme znovu diskutovat v kroku 6, tak pod bodem 7 
aukce je napsáno: developeři navrhnou cenu za m2 pozemku. 
 
Ing. Chroust – ano, to oni mají právo, protože je princip postavený na tom, že 
jsme nechtěli, aby tam fungoval jenom architekt, ale aby u toho byl i 
developer. Developer může přijít s nějakým návrhem, ale my můžeme mít 
názor jiný. Developer dělá jakousi oponenturu architekta.  
 
JUDr. Štancl – kdy se zastupitelstvo dozví, jaká bude vyvolávací cena 
pozemku? Ve kterém z těch kroků? 
 
Ing. Chroust – startovací vyvolávací cena je 4.500 Kč/m2, pak přijdeme znovu 
do zastupitelstva. 
JUDr. Štancl – pak jsou v tom developeři, čili z čeho vypadne konečná cena? 
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Ing. Chroust – z diskuse s developery, ale také s naší představou a 
s oceněním trhu.  
 
JUDr. Štancl - ve kterém okamžiku budeme my, jako zastupitelstvo, vědět to, 
že do elektronické aukce se vstupuje s vyvolávací cenou tolik a tolik? 
 
Ing. Chroust – předtím než se rozběhne elektronická aukce, v té chvíli to bude 
zastupitelstvo vědět a bude moci odsouhlasit tu cenu, nebo ne. 
 

 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
7) Vypořádání bytů v domě Klatovy čp. 125/V  

Město má v podílovém spoluvlastnictví 51 % se Stavebním a nájemním 
družstvem Klatovy 49 % bytový dům Plánická čp. 125/V. Tento dům byl 
v minulosti městu Klatovy bezplatně převeden od armády a následně 
s poskytnutím dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení kompletně 
zrekonstruován na bytový dům. Podmínkou dotace bylo mj. podílové 
spoluvlastnictví města (většinový podíl) a účelově založeného družstva. 
V domě vzniklo celkem 53 bytů a z toho 3 bezbariérové byty. Budoucí 
nájemníci 50 bytů (mimo 3 bezbariérových) na počátku rekonstrukce skládali 
finanční prostředky, které byly jako členské podíly družstva na základě 
smlouvy o sdružení použity na rekonstrukci objektu. Dále na rekonstrukci 
objektu byla použita státní dotace a prostředky z hypotečního úvěru města 
Klatovy. Budoucí nájemníci platili nájem městu a město tyto prostředky použilo 
na splátky úvěru. Výše úhrad u jednotlivých nájemníků se lišila podle toho, 
kolik zaplatili v které fázi, zda na počátku či v průběhu užívání, neboť do 
splátek se promítaly i úroky z úvěru. 
Mezi městem Klatovy a Stavebním a nájemním družstvem Klatovy – Plánická 
125/V (dále jen „družstvo“) byla 15.09.2004 uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti – 
budova bytového domu Plánická čp. 125/V, Klatovy. V této smlouvě se obě 
strany zavázaly, že uplynutím 20 let od kolaudace nebo úplným splacením 
hypotečního úvěru na stavbu předmětné nemovitosti (podle toho, co nastane 
dříve) vypořádají podílové spoluvlastnictví k uvedené budově. V této smlouvě 
však není řešen pozemek pod budovou, který je ve 100% vlastnictví města. 
V současné době je úvěr již splacen a má dojít k naplnění výše uvedené 
smlouvy o smlouvě budoucí. 
Uvedená smlouva garantuje bezplatný převod 51% podílu domu města 
Klatovy družstvu.  
Rozhodnutí o výše uvedeném převodu padlo v roce 2004 a družstvo nyní za 
pomoci právního zástupce a daňového poradce požádalo o naplnění 
předešlých rozhodnutí, tj. narovnání vztahů ze smlouvy o sdružení ze dne 
01.08.2001, ze smlouvy o budoucí smlouvě o sdružení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví nemovitostí ze dne 15.09.2004. Družstvo dále 
žádá o převod spoluvlastnického podílu co do 49/100 na stp.č. 4303 v k.ú. 
Klatovy a požaduje součinnost města Klatovy při vymezení jednotek 
v nemovitosti – stp.č. 4303, jejíž součástí bude dům čp. 125/V v k.ú. Klatovy. 
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Ohledně tří bezbariérových bytů žádá o převod spoluvlastnických podílů co do 
49/100 ve vztahu k celku u 3 jednotek – (3 bezbariérové byty) v domě čp. 
125/V v Klatovech. 
Veškeré závazky z úvěru, který byl poskytnut městu na rekonstrukci bývalého 
kasárenského bloku, byly prostřednictvím úhrad od fyzických osob (členů 
družstva) splaceny a rovněž byly splněny i povinnosti vyplývající z čerpaného 
dotačního titulu.  
 
Družstvo v dopise podaném dne 25.02.2022 žádá: 
- o odprodej spoluvlastnického podílu co do 49/100 ve vztahu k celku pozemku 

- stp.č. 4303 v k.ú. Klatovy a to za cenu dle znaleckého posudku. Podíl by 
odkoupilo družstvo (z fondu oprav), tím by došlo ke ztotožnění vlastnických 
poměrů vlastníka stavby a vlastníka pozemku pod budovou a stavba by se 
stala součástí pozemku. Celková obvyklá cena pozemku dle znaleckého 
posudku činí 1.751.910 Kč, tj. 1.084 Kč/m2. Znalecký posudek byl vyhotoven 
p. Pavlem Miškovským dne 21.12.2021. Tzn. cena podílu co do 49/100 ve 
vztahu k celku činí 858.436 Kč. 

- dále družstvo požaduje společně s městem Klatovy přistoupit ke společnému 
úkonu – prohlášení o vymezení jednotek – bytů ve společné nemovité věci – 
pozemek stp.č. 4303 v k.ú. Klatovy, jejíž součástí bude dům čp. 125/V, a to 
k vymezení 53 jednotek – bytů z nichž 3 jsou bezbariérové, 

- řešení 3 bezbariérových bytů – navrhuje převod spoluvlastnického podílu co 
do 49/100 ve vztahu k celku na 3 jednotkách – bezbariérové byty za 
jednotkovou cenu 10.000,- Kč za byt tak, aby město Klatovy bylo jejich 
výlučným vlastníkem, 

- řešení společného převodu (města a družstva) vymezených jednotek – 
50 bytů současným členům družstva a nájemníkům těchto bytů, přičemž 
tento převod by se ve vztahu ke spoluvlastnickému podílu města Klatovy 
(51/100) uskutečnil za kupní cenu, která by byla tvořena ze dvou částí, a to 
jednak z již zaplacených splátek ceny, tak z druhé části, a tou je podíl na 
ceně pozemku stp.č. 4303 v k.ú. Klatovy (51/100 ceny pozemku rozpočítáno 
na jednotlivé byty dle jejich výměry). 

 
Výše uvedeným postupem by byly veškeré závazky mezi městem Klatovy a 
družstvem zcela vyrovnány a narovnány, a to oboustranně. Družstvo by 
uhradilo navíc transakční náklady, tzn. právní služby spojené s vypracováním 
všech smluv a dokumentů (kupní smlouvy, prohlášení vlastníka aj.) a náklady 
na daňové poradenství zajištěné městem Klatovy. 
Podání žádosti spojené s budoucím narovnáním bylo projednáno a schváleno 
členskou schůzí družstva, jehož členem je i město Klatovy, dne 08.02.2022. 
Tak, aby mohlo dojít k naplnění dřívějších rozhodnutí a narovnání uvedených 
majetkových vztahů, musí být navržené úkony projednány a schváleny 
v souladu zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších přepisů. 
 
Rada města doporučila ZM ke schválení záměr nabytí vlastnického práva ke 
spoluvlastnickému podílu co do 49/100 ke třem bezbariérovým bytům, které 
budou vymezeny v pozemku stp.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125/V 
v Klatovech, od Stavebního a nájemního družstva Klatovy za cenu 10.000 Kč 
za spoluvlastnický podíl 49/100 na jednotlivém bytě včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku. Uzavření dohody o narovnání 
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se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy, na základě které budou 
narovnány vztahy ze smlouvy o sdružení ze dne 01.08.2001 bez sjednané 
povinnosti si navzájem cokoliv plnit. 
RM doporučila ZM ke schválení záměr úplatného převodu (společné právní 
jednání se Stavebním a nájemním družstvem Klatovy) jednotek – bytů, které 
budou vymezeny v pozemku stp.č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125/V 
v Klatovech, členům družstva, kteří jsou současně nájemci bytů, při doplacení 
ceny pozemku a při započtení dosavadních splátek na kupní cenu. 

 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města schválilo: 
- záměr úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši 49/100 na stp.č. 

4303 v k.ú. Klatovy, oprávněným k výkonu zákonného předkupního práva je 
podílový spoluvlastník domu čp. 125/V v Klatovech, kterým je Stavební a 
nájemní družstvo Klatovy, který je na převáděném pozemku stavebně 
situován za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 858.436,- Kč. 

- nabytí vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 49/100 ke 
třem jednotkám – bezbariérovým bytům vč. spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, které budou vymezeny v pozemku 
stp. č. 4303, jehož součástí bude dům čp. 125 v Klatovech v k. ú. Klatovy do 
majetku města za kupní cenu 10.000,00 Kč za 1 bezbariérový byt vč. 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku od 
Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V, družstvo, nám. 
Míru 62, 339 01 Klatovy. 

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

 
 P. Fiala – jak ten úkon spěchá? Nevím, jestli všichni kolegové ví, o jaký dům 

se jedná, zdá se mi to zmatečné. 
 

Pan starosta – úkon činíme na žádost lidí, kteří tam jsou – členové družstva. 
Je to dlouhodobě připravovaná záležitost. Byli by rádi, aby se to projednalo a 
tato věc byla uzavřena. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
3.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 3/2022  
     DOTACE  NAD  50.000  Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 
 
1) Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Zastupitelstvo města na svém jednání 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 
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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. 1/2022), která může být 
použita na financování jednotlivých akcí města v roce 2022.  
 
Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 3/2022 – viz níže.  
Vliv rozpočtového opatření č. 3/2023 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. 1/2022                        - 7.856 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 2/2022   -154.204 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 3/2022            -28.652 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022 284.707 tis. Kč 
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 byl projednán na společném jednání 
finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města dne 
14.03.2022, následně na jednání rady města dne 21.03.2022 a všechny orgány jej 
doporučují zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  Rozpočtová rezerva 2022  313 359   

1 

Finanční dar organizaci Člověk v tísni na zajištění humanitární 
pomoci pro Ukrajinu (na základě usnesení ZM ze dne 08.03.2022), 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 4 - 
Finanční odbor MěÚ 

  500 

2 

Zařazení projektu „Územní studie: ÚS.7a - Klatovy - 5. května - 
Pod mlékárnou" do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  785 

3 

Dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
„Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022" pro Základní školu 
Klatovy, Čapkova ul. 126, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 
- Řízené organizace města, ZŠ Čapkova 

21 21 

3 

Dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
„Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022" pro Mateřskou školu 
Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené 
organizace města, MŠ Klatovy 

38 38 

4 

Navýšení zůstatku Fondu Strom za rok 2021 (převáděný zůstatek 
z roku 2021 ve výši 92 tis. Kč) z důvodu inkasa uložené pokuty a 
souvisejících nákladů řízení, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Strom 

  5 

4 

Navýšení příjmů města pro rok 2022 z důvodu uložené pokuty za 
znečištění povrchových vod, zvýšení rozpočtu příjmů kap. 5 - 
Odbor životního prostředí MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

50   

4 

Navýšení rozpočtu Fondu Strom pro rok 2022 o částku uložené 
pokuty a souvisejících nákladů řízení, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond 
Strom 

  50 
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5 

Navýšení dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí knihoven pro rok 2022 pro Městskou knihovnu 
Klatovy (schválený rozpočet ve výši 780 tis. Kč), zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK 

20 20 

6 

Doplatek grantu Nadace Partnerství na projekt „Výsadba stromů 
u PPO Střeziměř," (v roce 2021 vyplacena záloha ve výši 42 tis. 
Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního 
prostředí MěÚ 

5 5 

7 
Navýšení rozpočtu provozních výdajů na podporu softwarové části 
odbavovacího systému Telmax, čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  264 

8 

Účelová finanční dotace určená na poskytování základních 
činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních služeb 
Klatovy pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - 
Řízené organizace města, MěÚSS 

8 492 8 492 

9 
Daň z příjmů právnických osob za město Klatovy za rok 2021, 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 4 - Finanční odbor MěÚ 

65 070 65 070 

10 
Zařazení „Vybudování hřiště v Zahradní ulici, Klatovy" do rozpočtu 
města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  825 

11 
Zařazení projektu „Územní studie: ÚS.23 Štěpánovice" do rozpočtu 
města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  215 

12 

Vyhotovení projekčních a průzkumných prací pro akci 
„Svatováclavský lom - revitalizace" - zařazení do rozpočtu města 
pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  1 410 

13 

Navýšení rozpočtu akce „Křížová cesta - obnova zastavení" na 
restaurování obrázků a nové výmalby pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  265 

14 

Zařazení akce „Oprava požární nádrže Tupadly" do rozpočtu 
města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 
(předpokládaná dotace MZe ve výši 1.947 tis. Kč) 

  2 785 

15 

Zařazení akce „Oprava požární nádrže Vícenice" do rozpočtu 
města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 
(předpokládaná dotace MZe ve výši 540 tis. Kč) 

  775 

16 

Zařazení akce „Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  15 000 

17 

Navýšení zůstatku Zlatého fondu za rok 2021 (převáděný zůstatek 
z roku 2021 ve výši 825 tis. Kč) z důvodu dodatečných příjmů 
z úroků, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond 

  18 

18 

Navýšení zůstatku Fondu nakládání s odpady za rok 2021 
(převáděný zůstatek z roku 2021 ve výši 19.347 tis. Kč) z důvodu 
přijaté dotace na podzemní kontejnery - III. etapa, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 13 - 
Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady 

  935 

19 

Navýšení rozpočtu na krizové stavy pro rok 2022 (schválený 
rozpočet ve výši 500 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  1 000 
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20 

Zařazení akce „Kamerový systém města" do rozpočtu města pro 
rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  240 

21 

Zařazení pořízení osobních kamer pro strážníky Městské policie 
Klatovy do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie  

  200 

22 

Zařazení akce „Výměna dveří Městského úřadu Klatovy - Odbor 
dopravy, Mayerova ul. do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  130 

23 

Zařazení akce „Rekonstrukce lávky KT 26 v Domažlické ul., 
Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ 

  3 000 

24 

Zařazení akce „Stavební úpravy místní komunikace Lubská - 
rekonstrukce komunikace úpravou ostrůvků v obytné zóně" do 
rozpočtu města pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  300 

Celkem 73 695 102 347 

  Čerpání rozpočtové rezervy města 28 652   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 284 707   

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
2) Žádosti o dotace z Fondu dotací pro rok 2022 nad 50.000 Kč v jednotlivém 
případě 

a) Žádost OCR Athletes, z.s., na projekt „Mistr překážek, OCR Stadion&424“ 
OCR Athletes, z.s., požádal o poskytnutí dotace na projekt „Mistr překážek, OCR 
Stadion&424“. Jedná se již o třetí ročník překážkových závodů v Klatovech o titul 
Mistra překážek, který se uskuteční o víkendu 30.09.2022 – 02.10.2022. 
Cílem je rozvíjet překážkový sport, povědomí o něm a vytvořit tradici překážkových 
závodů v Klatovech. Závodní víkend bude obsahovat tři závody pro juniory a 
dospělé a jeden závod pro děti. Zázemí závodu bude na atletickém stadionu 
s využitím přilehlého kopce Hůrka a jeho okolí. Hlavní závod je součástí 
kvalifikačních procesů na Mistrovství Evropy a světa v OCR.  
Celkové náklady projektu činí 730.000 Kč, požadovaná dotace z rozpočtu města 
pak 200.000 Kč. Žádost byla projednána na jednání Komise pro posuzování žádostí 
o dotace z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území města 
Klatovy pro rok 2022“ dne 07.03.2022, na společném jednání FK a FV dne 
14.03.2022 a na jednání rady města dne 21.03.2022. Všemi bylo doporučeno 
poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč. Po schválení v ZM bude dotace poskytnuta 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022.  
 
b) Galerie Klenová, p.o., na projekt „Sochy v ulicích 2022“ 
Galerie Klatovy/Klenová, p.o., požádala o poskytnutí dotace na projekt „Sochy 
v ulicích 2022“. Jedná se o 0. ročník festivalu současného umění ve veřejném 
prostoru města Klatovy na téma Přehlídka prací absolventů ateliéru Figurálního 
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sochařství a medaile Akademie věd výtvarných umění v Praze, Školy profesora 
Jana Hendrycha.  
Galerie Klatovy společně s městem Klatovy vybrala 12 míst v historickém centru 
města, kde budou během téměř půlročního trvání přehlídky (v období od dubna do 
října 2022) instalovány jednotlivé sochy, aby oživily veřejně dostupná místa města a 
přispěly k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech. Celkové náklady projektu 
činí 350.000 Kč, požadovaná částka dotace z rozpočtu města pak 250.000 Kč. Po 
projednání ve FK a FV dne 14.03.2022 a jednání rady města dne 21.03.2022 
je doporučeno poskytnout finanční podporu ve výši 200.000 Kč, která bude, po 
schválení v ZM, poskytnuta z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022.  
 
c) BK Klatovy na pořádání 9. ročníku Easter Cup Klatovy 2022 
BK Klatovy požádal o poskytnutí dotace na pořádání 9. ročníku mezinárodního 
basketbalového turnaje mládeže Easter Cup Klatovy 2022, který se v současné 
době řadí mezi největší basketbalové turnaje v Evropě. Turnaj byl zařazen mezi 10 
mládežnických turnajů podporovaných světovou basketbalovou federací FIBA. 
V letech 2020 a 2021 bylo uspořádání tohoto turnaje kvůli celosvětové pandemii 
COVID-19 znemožněno.  
V roce 2022 je snaha již 9. ročník turnaje uskutečnit. Požadovaná finanční podpora 
ze strany města činí 250.000 Kč a bude využita na náklady spojené s turnajem, tj. 
zejména pronájem hal, poplatky za rozhodčí, dopravu a další. Po projednání ve FK 
a FV dne 14.03. 2022 a doporučení rady města ze dne 21.03.2022 je doporučeno 
poskytnout finanční podporu ve výši 100.000 Kč. Po schválení v ZM bude dotace 
poskytnuta z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2022. 
 
 
3) Žádost o dotaci ze Zlatého fondu pro rok 2022 nad 50.000 Kč 
Folklorní spolek Šumava Klatovy na pořádání XXVII. MFF Klatovy 2022 
Folklorní spolek Šumava Klatovy požádal o poskytnutí dotace na pořádání 
XXVII. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2022. Jedná se již o tradiční 
projekt, kde by pořadatelé chtěli po dvou letech nucených odkladů způsobených 
pandemií COVID-19 navázat na festivalovou tradici a uskutečnit již 27. ročník MFF 
v Klatovech.  
Jeho cílem je znovu se společně potkat, podpořit rozvoj kulturního života v regionu, 
umožnit divákům poznat lidové kultury jiných regionů v ČR, a pokud to bude jenom 
trochu možné i zahraniční kultury. 
Je plánováno pozvat přibližně 8 souborů s přibližně 250 účastníky. Festival se 
uskuteční v období klatovské pouti, tj. od 07.07.2022 do 10.07.2022. Hlavní pódium 
bude umístěno na klatovském náměstí, pokud to situace dovolí, soubory vystoupí i 
v místním domově seniorů Pod Hůrkou a v Domově pokojného stáří Naší Paní. 
Všechny pořady jsou pro návštěvníky zdarma. Celkové předpokládané náklady činí 
550.000 Kč, požadovaná dotace z rozpočtu města pak 170.000 Kč. Žádost byla 
projednána FK a FV dne 14.03.2022 a na jednání rady města dne 21.03.2022. 
Všechny orgány města doporučují poskytnutí dotace v plné výši. Po schválení v ZM 
bude dotace poskytnuta z rozpočtu Zlatého fondu pro rok 2022.  
 
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, 
poskytnutí následujících dotací:  
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a) OCR Athletes, z.s., na projekt „Mistr překážek, OCR Stadion&424“ ve výši 
150.000 Kč, 

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

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

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

 
RNDr. Haviar, Ph.D. – dotace pro OCR Athletes: byla v rámci finanční komise a 
výboru projednávána žádost, nebo jako položka? Znovu opakuji, že žádosti, které 
neprojdou komisí, kde máme zástupce, ale prošly komisí pro posuzování žádostí 
z toho programu, my jsme je neviděli a máme o nich rozhodovat. 
 
Ing. Chroust – ano, o této dotaci jsme tam hovořili, váš kolega Hrdina u toho jednání 
byl. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – takže se pojednávala žádost, nebo položka?  
 
Ing. Chroust – teď nerozumím otázce. Žádost se projednávala. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – narážím na to, že když jsou menší žádosti, tak to prochází 
komisí, kde máme zástupce. Když jsou větší dotace, tak se tady doptávám. 
 
Ing. Chroust – určitě je možné žádost vidět.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
Ing. Chroust – jestli dovolíte ještě tři krátké poznámky:  
1) byl jsem v minulém období opakovaně dotazován, zda-li má město Klatovy 

nějaké účty u Sberbank – město Klatovy nemělo a nemá žádné účty ani peníze 
u Sberbank, 

2) naše finanční situace se pohybuje stejně jako na počátku roku kolem 
420 milionů, díky diskusi na finanční komisi a podnětu Ing. Nového jsme udělali 
určitou revizi úložek, takže valná část je teď uložena na termínovaných vkladech, 

3) měli jsme dneska projednávat závěrečný účet, minulý týden před radou města 
jsme dostali informaci, že auditor tam vidí dvě položky, které se mu nelíbí. Celou 
věc jsme prostudovali, vydiskutovali s panem auditorem a mohu říci, že dneska 
ráno máme na stole zprávu stejnou, jako jsme měli v minulých letech, tzn., že je 
to zpráva bez výhrad. Předložíme na dalším jednání zastupitelstva města, máme 
termín do 30.06.2022, to po nás chce zákon. 
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4.  PŘIJETÍ DOTACE A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY 
Z PROGRAMU REGENERACE MPZ PRO ROK 2022 
 
Město Klatovy každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí příspěvku na 
obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) 
z Programu regenerace MPZ. Město Klatovy podalo žádost o poskytnutí příspěvku 
celkem na 5 akcí obnovy. 
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o poskytnutí příspěvku pro město Klatovy 
v celkové výši 200 tis. Kč.  
 
OŠKCR předkládá zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace a návrh na 
rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury 
České republiky pro rok 2022. 
 
Návrh akcí pro rok 2022 (předložený komisi pro regeneraci dne 08.11.2021 a 
následně radě města 23.11.2021): 
 

poř
. 

objekt vlastník popis obnovy 
náklady v Kč 

vč. DPH (v tis.) 

1 
objekt muzea čp. 1/IV, 
Hostašova ul., Klatovy 

město Klatovy 
oprava fasád 

(dokončení dvorní 
části) 

1 040 

2 
objekt čp. 59/I, 

Balbínova ul., Klatovy 
město Klatovy 

nátěr oken 
(z Balbínovy ul., 

z nádvoří) 

315 
 

3 
objekt čp. 148/I, 

Denisova ul., Klatovy 
město Klatovy vnitřní stavební úpravy 1 076 

4 
kostel sv. Vavřince, 
Plánická ul., Klatovy 

město Klatovy 
instalace ochranného 
systému proti holubům 

274 

5 
objekt čp. 174/I, 

Plánická ul., Klatovy 
město Klatovy 

oprava omítek soklové 
části 

58 
 

Celkem 2 763 

 
Dne 21.03.2021 rada města v na svém zasedání doporučila postoupit zastupitelstvu 
města ke schválení přijetí dotace ve výši 200.000 Kč a návrh na rozdělení státní 
finanční podpory z Programu regenerace MPZ pro rok 2022. 
 
Návrh 
 

Objekt 
výše dotace 
v Kč (v tis.) 

příspěvek města 
v Kč (v tis.) 

podíl vlastníka 
v Kč (v tis.) 

 

náklady v Kč 
bez DPH  

(v tis.) 
objekt čp. 59/I, 

Balbínova ul., Klatovy 
(nátěr oken, II. etapa) 

100 - 161 261 

kostel sv. Vavřince, 
Plánická ul., Klatovy 

(instalace 
ochranného systému 

proti holubům) 

100 - 126 226 
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Návrh na rozdělení dotace byl předem projednán s SNK s.r.o.  
Obě akce jsou připraveny k realizaci v roce 2022 a mají veškerá potřebná povolení.   
Ostatní navrhované akce dotaci neobdrží. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí a rozdělení dotace MK ČR z Programu 
regenerace takto: 
a) 100 tis. Kč na akci objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – nátěr oken II. etapa, 
b) 100 tis. Kč na akci kostel sv. Vavřince, Plánická ul., Klatovy – instalace 

ochranného systému. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5. ŽÁDOST SPOLKU ULICE PLZEŇ O DOTACI PRO ROK 2022 NA VÝKON 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V KLATOVECH 
 
Spolek Ulice Plzeň požádal o poskytnutí dotace pro výkon terénní sociální práce na 
území města Klatovy pro rok 2022 ve výši 164.798 Kč. Tato organizace zajišťuje 
pro město Klatovy terénní sociální práci v oblasti sekundární a terciální prevence 
u osob závislých na nelegálních návykových látkách od r. 2013.  
Cílovou skupinou pro terénní práci v Klatovech jsou osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách ve věkové kategorii 16 až 64 let. U této skupiny osob 
se soustřeďují na injekční uživatele drog, dlouhodobé či pravidelné uživatele opiátů 
nebo drog amfetaminového typu, problémové uživatele alkoholu. Od r. 2016 také 
poskytují sociální práci a uživatelům konopných drog. 
Zmiňovaná služba sleduje různé cíle při práci s uvedenou cílovou skupinou, a to 
vyhledávání a kontaktování cílové skupiny, zlepšení či zachování zdravotního stavu 
klienta, motivace ke změně návyků, informovanost, nabídka screeningových testů 
na infekční choroby (HCV, HBV, HIV, syfilis), výměnný program, základní zdravotní 
ošetření apod.   
Spolek Ulice spolupracuje průběžně s odborem soc. věcí a zdravotnictví. Služba 
byla v terénu klientům souvisle k dispozici po celou dobu pandemie. Díky tomu jsme 
měli průběžně důležité informace z komunity lidí užívající NL. Služba tuto komunitu 
průběžně saturovala mimo jiné též prostředky bránícími přenosu infekce nemoci 
covid 19. 
Terénní pracovníci zajišťují též monitoring rizikových oblastí ve městě a sběr 
infekčního materiálu ve městě. Terénní pracovníky Spolku Ulice směřujeme do 
míst, kde se o výskytu infekčního materiálu dozvídáme od veřejnosti či městské 
policie. V loňském roce se rozšířilo množství lokalit po městě, které pracovníci 
monitorují. Odbor SVZ propojuje službu s dalšími subjekty ve městě, které s touto 
klientelou pracují. Součástí služby je zajištění výměnného programu použitých 
stříkaček. Zintenzivňuje se práce v bytech klientů. Úspěšnost navazování terénní 
služby s klienty je dána i tím, že terénní pracovníci nejsou místní a pro tento typ 
klientů maximálně splňují předpoklad anonymity. Pracovníci terénního programu 
mimo jiné motivují uživatele drog udržovat nižší intenzitu užívání, nabízejí možnosti 
bezpečné aplikace. Uživatelé drog jsou pro své okolí rizikem přenosu infekčních 
onemocnění, a pokud budou mít možnost využívat služeb terénního programu 
Ulice, výskyt infekcí v populaci cílové skupiny se výrazně sníží, stejně jako riziko 
přenosu těchto infekcí do běžné populace. V loňském roce bylo provedeno 40 testů 
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na infekční choroby této skupiny obyvatel, z nichž vyšly 2 pozitivní reaktivity na 
HCV, byly ostatní testy negativní. 
Největší devizou poskytování uvedené služby je ochrana veřejného zdraví ostatních 
obyvatel města. Za významné též považujeme získání informací o místech, kterým 
je z hlediska bezpečí vhodné věnovat pozornost, ale i o případných problémech při 
poskytování ostatních služeb této cílové skupině. V našem městě nepůsobí jiná 
služba se zaměřením na tuto cílovou skupinu. 
 
V loňském roce byla Spolku Ulice poskytnuta částka 130.000 Kč. Rovněž bylo 
odborem SVZ osloveno 29 obcí na Klatovsku s žádostí o spolufinancování uvedené 
služby. Z tohoto množství se finančně zapojilo 14 obcí, které zaplatily městu Klatovy 
celkovou částku 39.135 Kč. V letošním roce budeme pokračovat ve stejném trendu. 
Aktuálně odbor SVZ připravuje žádosti obcím o dotaci na spolufinancování uvedené 
služby pro letošní rok.  
 
Doporučujeme žádosti o dotaci vyhovět a navrhujeme poskytnout částku 
130.000 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a 
terciální protidrogové prevence na území města Klatovy pro rok 2022 ve výši 
130.000 Kč z rozpočtu kapitoly odboru SVZ a současně schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení 
bylo schváleno. 
 
 
6.  OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  O  NOČNÍM  KLIDU 
 
Na základě žádostí pořadatelů akcí předkládám návrh akcí pro r. 2022, které 
pořadatelé chtějí v letošním roce zrealizovat a zkrátit přitom dobu nočního klidu. 
Dle metodiky MVČR by měly obce zkracování doby nočního klidu omezovat pouze 
na výjimečné případy a mělo by se tedy jednat jen o několik dní v roce. Za 
výjimečný případ je nutno považovat takovou událost, kdy je zájem na dodržení 
obecně závazné doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic a 
upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. 
Vzhledem k zásadním změnám ve vyhlášce navrhujeme zrušit stávající vyhlášku 
(č. 2/2021) a schválit vyhlášku novou.  
 
Příloha: návrh vyhlášky, kalendářní přehled 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o nočním 
klidu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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7.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Pan starosta obdržel poděkování atletů za podporu zejména mládežnického sportu, 
dotace na rekonstrukce sociálního zázemí. Informoval o uprchlické krizi. 
 
 
8.  DISKUSE 
 
Ing. Zavřel – chtěl bych požádat, pokud by bylo možno, na internetových stránkách 
zřídit jakýsi odkaz, kam by byly umisťovány jednotlivé dotace s informacemi, kdo 
o ně žádá, o kolik žádá, na co žádá, jaká částka byla poskytnuta, případně krácena 
– takové informace jako má zpracovány např. Plzeňský kraj. 
 
 
9.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise JUDr. Štancl. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva se uskuteční 28.06.2022. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ve 20:15 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 23. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Úkoly z diskuse ZM 
1) JUDr. Štancl – doplnit zprávu o oceňování pozemků - ORM 
 
2) RNDr. Haviar, Ph.D. – zaslat žádost o dotaci od OCR 
 
2) Ing. Zavřel – zřídit odkaz na internetových stránkách, kam by byly umisťovány 

žádosti a informace o dotacích 



  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 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 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 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: 
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. 
 

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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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: 
13 897 m2 (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 
4 041 m2, 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 m2, 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/m2 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 m2 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 , která nabídla 286.000,00 Kč a má o koupi garáže 
zájem. 

 
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/m2, 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. 
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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 , , , 
za cenu obvyklou ve výši 300,00 Kč/m2, 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 (de-
minimis), 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 m2. 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 
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 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 Počet oprávněných členů Návrh dotace 

Diamond Dance Klatovy 47 52.217 Kč 

Mgr. M. Zámečníková 74 82.214 Kč 

Junák - středisko Královák Klatovy 103 114.433 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Točník 46 51.106 Kč 

Judo Klatovy 52 57.772 Kč 

Atletika Klatovy 138 153.318 Kč 

Volejbal Klatovy 82 91.102 Kč 

LTK Klatovy 72 79.992 Kč 

SK Klatovy 1898 83 92.213 Kč 

TJ Sokol Klatovy 125 138.875 Kč 

BK Klatovy 69 76.659 Kč 

Millenium gym o.s. 46 51.106 Kč 

TJ Start Luby 103 114.433 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 sociálně-
aktivizačních 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.  
 
j) 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. 
 
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. 



 

25 

 

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 
Zvýšení v rámci RO č. 04/2022                                      14.574 tis. Kč 
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 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  Rozpočtová rezerva 2022  284 707   

1 
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 

326 326 

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

  121 

2 

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 

  141 

3 
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 

44   

4 

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 

8 099 8 099 

5 

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 

1 460   

6 

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 

30   

7 

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 

13   

7 
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 

  5 

8 

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 

  850 

9 
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků, 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy 
města, Zlatý fond   

2 500 2 500 

10 

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 

34 395 34 395 

11 

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 

  -452 
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11 

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 

  452 

12 

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 

1 006 1 006 

13 

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  

118 118 

14 

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   

157 157 

15 

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   

  100 

16 

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  

500   

17 

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   

187 187 

18 

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  

100 100 

19 

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  

100 100 

20 

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  

  787 

21 

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 

30 30 

22 

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  

39 959   
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23 
Refundace pohřebného od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
snížení rozpočtu výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ a 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

  -33 

23 
Vypravení sociálních pohřbů v roce 2022, zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  33 

24 

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 

  500 

25 

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 

  600 

26 
Vratka nevyčerpané dotace na projekt Šablony II ZŠ Tolstého 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů, KAP 14 - Řízené organizace 
města, ZŠ Tolstého 

51 51 

27 

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 

61   

28 

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 

1 801   

29 

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 

1 019 1 019 

30 

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 

  407 

31 
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 

  367 

32 

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 

  44 

33 

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 

60 60 

34 

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 

5 428   

35 
Korekce rozpočtu výdajů akce „RPS Pod Hůrkou 2. etapa", 
snížení rozpočtu výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

  -500 
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36 

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 

  7 300 

37 

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 

  3 600 

38 

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 

  7 500 

39 

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 

  2 158 

40 

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 

  539 

41 
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 

  489 

42 

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 

  750 

43 

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.  

  2 250 

44 

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 

  218 

45 

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 

  585 

46 

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   

  1 500 

47 

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  

  2 700 

48 

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 

  600 

49 
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 

2 500   
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50 
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 

  600 

51 
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 

  150 

52 

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   

10   

53 

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   

40   

54 

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  

  875 

55 

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 

  1 036 

56 
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků, 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy 
města, Zlatý fond   

6 600 2 100 

56 
Převod finančních prostředků ze Zlatého fondu do Fondu 
dotací, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 13 - Peněžní fondy 
města, Fond dotací   

  4 500 

57 Navýšení Fondu dotací:  4 500 4 500 

  a) na pravidelnou činnost 2 000 tis. Kč     

  b) na granty 700 tis. Kč     

  c) na individuální dotace 1 800 tis. Kč     

  
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy 
města, Fond dotací     

58 

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   

98 98 

59 

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 

10 10 

60 

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 

10 10 
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61 

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 

-100   

62 

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 

  -300 

63 
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 

  1 200 

64 

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 

98 98 

65 

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 

  -442 

65 

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 

  442 

Celkem 111 211 96 637 

  Zvýšení rozpočtové rezervy města 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 2022-
2026 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. 
 
 
  



 

35 

 

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: 
 
 
 
 
 



  Počet stran: 11 

 

 

 
 
 

Z Á P I S  č.  25 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
20.09.2022 v 19:00 hodin v zasedací místnosti č. 9  

MěÚ v Klatovech 
 

 
 
Přítomno:  24 členů ZM (v 19:02 h se dostavil Ing. Zavřel) 
 
Omluveni: Ing. Frydrych, MUDr. Jelínek, Mgr. Kopecký,  
 
 
 
Přítomno občanů: 26 

 
 
 

Program:  

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

3) Rozbory finančního hospodaření města a příspěvkových organizací za 1. pololetí 
2022 

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

5) Schválení financování výstavby hřiště ZŠ Tolstého a rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy ZŠ 

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

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města Mgr. Rudolf 
Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 14.09.2022 ve 
smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech jednání, neboť při 
zahájení jednání je přítomno 23 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. Buriánek i p. Papež zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Chroust a Ing. Votípka. 
 
Hlasování – MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 23 členů – MUDr. Chroust byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Votípka: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Votípka byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
V tuto chvíli se dostavil Ing. Zavřel – počet zastupitelů se zvýšil na 24. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: RNDr. Haviar, Ph.D., p. Mašek 
a Mgr. Pleticha. 
 
Hlasování – RNDr. Haviar, Ph.D.: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – RNDr. Haviar, Ph.D., byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – p. Mašek: pro se vyslovilo 24 členů ZM – p. Mašek byl zvolen členem 
návrhové komise. 
 
Hlasování – Mgr. Pleticha: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Mgr. Pleticha 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 24 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
 
  

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 24. zasedání ZM konaného 28.06.2022 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Hlasování – úkony č. 1 až 8: pro se vyslovilo 24 členů ZM – úkony č. 1 až 8 byly 
schváleny. 
 
 
9) Výkup id. 1/2 podílu na pozemku pod místní komunikací (Klatovy, ul. 

Wolkerova)  
 k.ú. Klatovy – pp.č. 218/10, vlastníci: 1/2 . ,  

, , , , , výměra 280 m2. 
Cena smluvní 50,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude účtováno) – za tuto cenu 
město Klatovy vykupuje pozemky pod komunikacemi. 

 Majitelka spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pp.č. 218/10 (280 m2) 
. , , souhlasí s prodejem své části pozemku městu 

za částku 50,00 Kč/m2. Na uvedeném pozemku se nachází část místní 
komunikace Wolkerova ul., parkovací stání a chodníky. Druhá spolumajitelka 
pozemku . 1904, .  již nežije, 
poslední známý pobyt v Izraeli. .  je příbuznou  
a její dědičkou po ukončení dědického řízení. Je tedy reálný předpoklad, že 
bude vlastnit i druhou 1/2 pozemku, kterou by následně městu také odprodala. 

 Rada města doporučila ZM schválit výkup. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu id. 1/2 podílu na pp.č. 218/10 v k.ú. 
Klatovy o výměře 280 m2 od . , ,  

, do majetku města za cenu smluvní 50,00 Kč/m2 bez DPH (DPH nebude 
účtováno), tj. celkem 7.000,00 Kč. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
10) Výkup (dražba) pozemků (Kydliny)  
 k.ú. Kydliny – pp.č. 858 a 861, vlastník: Státní statek Jeneč, státní podnik 

v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha-Řepy, výměra 1.364 m2, 
minimální/vyvolávací cena 76.000,00 Kč (55,72 Kč/m2). 

 Vlastník zemědělského pozemku (Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci) 
nabízí formou dražby (EURODRAŽBY.CZ a.s.) k výkupu pozemky o celkové 
výměře 1 364 m2 (ostatní plocha/zeleň) v k.ú. Kydliny ve směru na Hoštice. 
Jedná se o pozemky na břehu Točnického potoka před propustkem zarostlé 
náletovou zelení. 

 Rada města nedoporučila ZM schválit nabídku výkupu pozemku. 
Osadní výbor s výkupem souhlasil. 
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Návrh na usnesení 
  Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu pozemků pp.č. 858 a 861 v k.ú. Kydliny 

o celkové výměře 1.364 m2 od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, 
Třanovského 622/11, Praha-Řepy, do majetku města za cenu ve výši 76.000,00 
Kč formou veřejné dražby. 

 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 24 členů – usnesení 
nebylo schváleno. 

 
 
11) Bezúplatný převod pozemku (Habartice) 
 k.ú. Habartice u Obytců – pp.č. 11/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

prodávající: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 
Praha-Řepy, výměra 320 m2. 

 Město v rámci prováděných revizí pozemků města v jednotlivých katastrech 
požádalo Státní statek Jeneč jako správce majetku státu o bezúplatný převod 
zjištěného pozemku na silnici Habartice-Vítkovice. Protože se na pozemku 
nachází stavba komunikace, je možný jeho bezúplatný převod do majetku 
města. 
Rada města doporučila ZM přijetí daru pozemku. 
Osadní výbor doporučil přijetí daru pozemku. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pp.č. 11/27 v k.ú. 
Habartice u Obytců o celkové výměře 320 m2 od Státního statku Jeneč, s.p. 
v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha-Řepy, do majetku města. 

 Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
12) Výkup pozemků (Střeziměř) 
 k.ú. Střeziměř – pp.č. 599/2, 601 a 851, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

neplodná půda, prodávající: St. statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, 
Třanovského 622/11, Praha-Řepy. 
výměra  a) Střeziměř - pp.č. 599/2 – 317 m2 

b) Střeziměř - pp.č. 601    – 779 m2 
c) Střeziměř - pp.č. 851 – 1.185 m2    

cena dle ZP administrativní  dle ZP obvyklá  
a) pp.č. 599/2    9.510,00 Kč 10.520,00 Kč 
b) pp.č. 601    23.370,00 Kč 25.860,00 Kč   
c) pp.č. 851  7.960,00 Kč  39.340,00 Kč    
CELKEM       40.840,00 Kč   75.720,00 Kč  
Ceny jsou osvobozeny od DPH.   

 Městu byly Státním statkem Jeneč – správcem majetku státu nabídnuty 
pozemky s katastrálními cestami v k.ú. Střeziměř. Z nabízených pozemků 
projevil OV zájem o tři pozemky. Protože na těchto pozemcích (katastrálních 
cestách) není zpevněný povrch, nemůže je město získat bezúplatně, ale za 
cenu stanovenou znalcem. Cesty jsou zarostlé náletovými dřevinami a jsou 
vklíněny mezi pozemky města. Znalec ocenil nabízené pozemky cenou 
obvyklou 75.720,00 Kč, což je průměru cena za m2 ve výši 33,20 Kč. Město 
obvykle vykupuje pozemky pod cestami za 50,00 Kč/m2. 

 Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků. 
Osadní výbor doporučil získat pozemky v komunikacích do majetku. 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o výkupu pp.č. 599/2, 601 a 851 v k.ú. Střeziměř 
o celkové výměře 2.281 m2 za cenu 75.720,00 Kč, osvobozeno od DPH, od 
Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha-Řepy, do 
majetku města. 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 

 
 
3. ROZBORY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ  ZA  1. POLOLETÍ  2022 

 
Rozbory hospodaření města a řízených organizací města za 1. pololetí 2022 se 
uskutečnily v úterý dne 23.08.2022.  
Kompletní podklady k rozborům hospodaření města i řízených organizací za 
1. polovinu roku 2022 jsou k dispozici na internetových stránkách města pod 
odkazem – https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp. 

V rámci rozpočtového hospodaření města byly v 1. pololetí dodrženy stanovené 
závazné ukazatele rozpočtu na straně příjmů i výdajů. U příspěvkových organizací 
města nebyly zjištěny závaznější nedostatky.  
 
Na přiloženém flash disku jsou k dispozici kompletní rozbory hospodaření a zápis 
z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za 1. pololetí 2022 
ze dne 23.08.2022, který schválila rada města na svém zasedání dne 13.09.2022. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo finanční hospodaření města za 1. pololetí 2022. 
 
Bc. Strolený – finanční výbor projednal rozbory hospodaření na svém jednání 
12.09.2022 a doporučil zastupitelstvu schválit. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4.  ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č.5/2022 
     DOTACE  NAD  50.000 Kč  V  JEDNOTLIVÉM  PŘÍPADĚ 
 
1) Rozpočtové opatření č. 5/2022 
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 činí 238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové 
výši 467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 1/2022), která může být použita na 
financování jednotlivých akcí města v roce 2022. 
 
Vliv rozpočtových opatření roku 2022 na rozpočet města pro rok 2022 je pak 
následující: 
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2021 421.386 tis. Kč 

https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp
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(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 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022            347.986 tis. Kč 
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 byl projednán na společném jednání finanční 
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města dne 12.09.2022, 
následně v radě města dne 13.09.2022 a všechny orgány jej doporučují 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  Rozpočtová rezerva 2022  299 280   

1 
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 

622 622 

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

  203 

2 
Navýšení rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2022 (schválený 
rozpočet ve výši 16.000 tis. Kč), čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ 

  18 500 

3 

Přijetí doplatku 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 

137 137 

4 

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 

  214 

5 

Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora 
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022 k projektu 
„Klatovy - 5. května - nasvětlení přechodu u Drůbežářských závodů", 
zvýšení příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

312   

6 

Přijetí finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí 
stát, za 2. čtvrtletí 2022, snížení rozpočtu výdajů KAP 5 - Odbor 
životního prostředí MěÚ 

  -399 

7 

Čerpání finančních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na 
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát, za 2. čtvrtletí 2022, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 5 - 
Odbor životního prostředí MěÚ 

  399 

8 

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

1 946   

9 
Podíl na zisku (přijaté dividendy) od ŠVaK, a.s., za rok 2021, zvýšení 
rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

1 600   
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10 
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 

55   

11 
Zařazení akce „Vánoční osvětlení" do rozpočtu města pro rok 2022, 
čerpání rozpočtové rezervy a její převod do výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

  560 

12 

Přijetí splátek (8-12/2022) z návratné finanční výpomoci od 
Tělocvičné jednoty Sokol Klatovy na opravu oplocení sokolského 
stadionu v Klatovech podél Domažlické ulice, zvýšení rozpočtu 
příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

50   

13 

Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven na projekt „Pořízení 
výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů" pro 
Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 
14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy 

24 24 

14 

Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven na projekt „Pořízení NEK Lite 
pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" pro 
Městskou knihovnu Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 
14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy 

15 15 

15 

Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Nákup knižního 
fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 pro Městskou 
knihovnu Klatovy k projektu „Doplnění fondu regionální literatury a 
fondu literatury pro mládež“, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 
14 - Řízené organizace města, Městská knihovna Klatovy 

50 50 

16 

Zařazení akce „Rekonstrukce vtokové lávky MK-26, Domažlická 
ulice - Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 6 - Hospodářský odbor  

  8 500 

17 

Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 
k projektu „Rekonstrukce vtokové lávky MK-26, Domažlická ulice - 
Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 6 - Hospodářský odbor MĚÚ 
a zvýšení rozpočtové rezervy města 

400   

18 
Vyřazení akce „Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech" z rozpočtu 
města pro rok 2022, převod z výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor 
MěÚ a převod do rozpočtové rezervy města 

  -14 700 

18 

Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora 
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022 k projektu 
„Rozšíření městského kamerového systému Klatovy", zvýšení 
příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ a zvýšení rozpočtové 
rezervy města 

205   

19 

Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 
2022 a zvýšení rozpočtové rezervy města KAP 1 Odbor vnitřních 
věcí MěÚ 

194 194 

20 
Zvýšení příjmů z důvodu uložené pokuty, zvýšení rozpočtu příjmů, 
KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

30   

21 
Zvýšení příjmů z důvodu uložené pokuty, zvýšení rozpočtu příjmů, 
KAP 11 - Odbor výstavby a územního rozvoje MěÚ a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

65   

22 
Zvýšení příjmů z důvodu uložené pokuty, zvýšení rozpočtu příjmů, 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

161   

23 
Navýšení rozpočtu investičních výdajů na „Oprava požární nádrže 
Vícenice" pro rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 5 - Odbor životního prostředí MěÚ 

  422 
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24 
Převod rozpočtu výdajů na ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ze 
správy aktiv u České spořitelny z KAP 13 fondy - Zlatý fond na KAP 
4 - Finanční odbor MěÚ 

  -50 

24 
Převod rozpočtu výdajů na ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ze 
správy aktiv u České spořitelny z KAP 13 fondy - Zlatý fond na KAP 
4 - Finanční odbor MěÚ 

  50 

25 

Zařazení akce „Štěpánovice - prodloužení stezky pro chodce a 
cyklisty, Pod Borem" do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor  

  6 100 

26 

Zařazení akce „Osazení 3 ks  OBU jednotky do vozidel SDH" do 
rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 6 - 
Hospodářský odbor  

  300 

27 

Zařazení akce „Osazení zařízení RSU jednotky do světelné 
křižovatky ulic Domažlická, Tyršova, Plzeňská" do rozpočtu města 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor  

  430 

28 

Zařazení akce „Rekonstrukce dvorního traktu při čp. 66/I - 
projektová dokumentace" do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  830 

29 

Navýšení rozpočtu sankčních plateb (uložených pokut) Odboru 
výstavby a územního plánování pro rok 2022 (schválený rozpočet 
ve výši 100 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor 
výstavby a územního plánování MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy 
města 

170   

30 

Navýšení rozpočtu neinvestiční příspěvky Odboru výstavby a 
územního plánování pro rok 2022 (schválený rozpočet ve výši 10 tis. 
Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 11 - Odbor výstavby a územního 
plánování MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

4   

31 

Neinvestiční přijaté transfery od obce Plánice pro rok 2022 
(schválený rozpočet 290 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 11 - 
odbor výstavby a územního plánování MěÚ, zvýšení rozpočtové 
rezervy 

68   

33 

Navýšení zůstatku Zlatého fondu za rok 2021 (převáděný zůstatek 
z roku 2021 ve výši 825 tis. Kč) z důvodu dodatečných příjmů 
z  úroků, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond 

6 000 6 000 

34 

Navýšení rozpočtu sdílených daní města pro rok 2022 na celkovou 
částku 385 mil. Kč (schválený rozpočet pro rok 2022 ve výši 320 mil. 
Kč), zvýšení rozpočtu příjmů KAP 4 - Finanční odbor MěÚ a zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

65 000   

35 
Dotace na volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 ve dnech 
23.09.2022 - 24.09.2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - 
Odbor vnitřních věcí MěÚ 

916 916 

36 

Účelová dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2022 na projekt „Obnova nemovité kulturní 
památky čp. 59/I v areálu bývalé jezuitské koleje", zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů KAP 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 
MěÚ (bude převedeno hospodářské činnosti města) 

199 199 

Celkem 78 222 29 516 

  Zvýšení rozpočtové rezervy města 48 706   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 347 986   
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022. 
 
Bc. Strolený – finanční výbor projednal rozpočtové opatření na svém jednání 
12.09.2022 a doporučil zastupitelstvu schválit. 
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – prosím hlasovat zvlášť o položce 33 – navýšení zůstatku 
Zlatého fondu. 
 
Hlasování – položky 1 až 31 a 34 až 36: pro se vyslovilo 24 členů ZM – položky 
1 až 32 a 34 až 36 byly schváleny. 
 
Hlasování – položka 33: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
položka 33 byla schválena. 
 
 
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
Dotace pro Pošumavský auto moto klub (žádost 850.000 Kč) 
Pošumavský auto moto klub požádal v minulém roce o dotaci na zajištění nejstarší 
české soutěže Rallye Šumava Klatovy a jediného Mistroství Evropy historických 
vozidel v ČR Historic Vltava Rallye, a to o dotaci pro rok 2022 ve výši 850.000 Kč a 
pro rok 2023 ve výši 850.000 Kč. Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 
14.12.2021 byla v rámci rozpočtového opatření dotace přiznána na rok 2022. Nyní 
předkládáme návrh na přiznání této dotace ze Zlatého fondu na rok 2023. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace na žádost Pošumavského auto moto klubu ve výši 850.000,00 Kč na rok 2023 
ze Zlatého fondu na zajištění soutěže Rallye Šumava Klatovy a Mistroství Evropy 
historických vozidel v ČR Historic Vltava Rallye.   
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
5.  SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI NSA O DOTACI NA VÝSTAVBU HŘIŠTĚ ZŠ 
TOLSTÉHO A REKONSTRUKCI SPORTOVNÍHO AREÁLU MASARYKOVY ZŠ 
 
ZM 28.06.2022 schválilo v rámci rozpočtového opatření č. 4 zařazení uvedených akcí 
do rozpočtu města pro rok 2022. Na obě akce jsou uzavřeny SoD, realizace hřiště 
ZŠ Tolstého probíhá od 09/2022 do 05/2023, realizace hřiště Masarykovy ZŠ 
proběhne od 10/2022 do 12/2022. 
 

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační program č. 162 52 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020-2024 výzva č. 19/2022 Regiony ÚSC, zaměřený na rozvoj 
sportovní infrastruktury v České republice. Termín pro podání žádostí je od 15.09. do 
15.10.2022. Žádosti o dotaci lze podat i v případě již zahájené realizace projektu.  
1) Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Tolstého 
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Předmětem projektu je výstavba víceúčelového hřiště vč. opěrné zdi a stavební 
úpravy stávající atletické dráhy v areálu základní školy Tolstého ul., Klatovy. Součástí 
je elektro přípojka a příprava pro případné nasvícení hřiště. Sportoviště se bude 
nacházet v oploceném areálu školy. Plocha sportovišť bude odvodněna drenážním 
systémem. 
 
Financování akce dle SoD a dodatku č. 1: 
Celkové výdaje projektu (vč. DPH)    7.152.690,24 Kč 
Způsobilé výdaje projektu   7.152.690,24 Kč  
Nezpůsobilé výdaje projektu 0,00 Kč 
Dotace (50 % ZV)      3.576.345,12 Kč 
Podíl města (50 % ZV)  3.576.345,12 Kč 
 
Finanční zajištění: rozpočet města s částkou 7.300.000,00 Kč 
 
2) Rekonstrukce sportovního areálu Masarykovy ZŠ 
Předmětem projektu je rekonstrukce sportovišť spočívající v opravě polyuretanového 
povrchu atletického oválu a víceúčelového hřiště (18 x 34 m), výměně umělého 
fotbalového trávníku víceúčelového hřiště (26 x 46 m) a instalaci umělého osvětlení 
hřiště.   
 
Financování akce dle SoD: 
Celkové výdaje projektu (vč. DPH)     3.566.579,14 Kč 
Způsobilé výdaje projektu   3.566.579,14 Kč  
Nezpůsobilé výdaje projektu 0,00 Kč 
Dotace (50 % ZV)       1.783.289,57 Kč 
Podíl města (50 % ZV)       1.783.289,57 Kč 
 
Finanční zajištění: rozpočet města s částkou 3.600.000,00 Kč. 
 
Rada města doporučila ZM schválit podání žádostí a financování dle návrhu. 
 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Výstavba víceúčelového 

hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého 765“ ve výši min. 50 % celkových výdajů 7.152.690,24 
Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní sportovní agentury a dofinancování do 100 
% celkových výdajů akce. 

2) Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce „Rekonstrukce sportovního 
areálu Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ ve výši 
min. 50 % celkových výdajů 3.566.579,14 Kč vč. DPH z dotačního titulu Národní 
sportovní agentury a dofinancování do 100 % celkových výdajů akce. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
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6.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
Vedení města poděkovalo zastupitelům za činnost v zastupitelstvu, popřálo úspěch 
v nadcházejících volbách. 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise p. Mašek. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
V 19:30 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 25. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Po skončení jednání zastupitelstva města pokračovala pracovní porada zastupitelů 
v refektáři jezuitské koleje spojená s prohlídkou nové expozice. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 



  Počet stran: 8 

 
 
 

Z Á P I S  č. 1 
 

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

 
 
Přítomno:  26 členů ZM 
 
 
Omluveni:  MUDr. Kuneš 
 

 
 
 

Program:   

1) Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  

2) Složení slibu nově zvolených členů ZM 

3) Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4) Schválení programu ZM 

5) Schválení jednacího řádu ZM na volební období 2022-2026 

6) Stanovení uvolněných/neuvolněných členů ZM a počtu členů RM 

7) Volba starosty 

8) Volba místostarostů 

9) Volba zastupujícího místostarosty 

10) Volba členů Rady města Klatov 

11) Volba předsedů Kontrolního výboru a Finančního výboru ZM 

12) Odměňování neuvolněných členů ZM 

13) 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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1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZM 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a řídil Mgr. Rudolf Salvetr. Přivítal všechny 
zastupitele i klatovskou veřejnost. Konstatoval, že dnešní zasedání ustavujícího 
zastupitelstva města bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91, odst. 1, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Bylo svoláno písemnou pozvánkou 
z 18.10.2022. Dále uvedl, že je přítomno 26 členů ZM. Všem zastupitelům bylo 
předáno osvědčení o zvolení. 
 
 
2. SLOŽENÍ SLIBU NOVĚ ZVOLENÝCH ČLENŮ ZM 
 
Podle zákona o obcích musí zastupitel na prvním jednání ZM složit slib. Tento slib 
zastupitel potvrzuje slovem „slibuji“ a stvrzuje svým podpisem. 
Znění slibu přednesl Ing. Jarošík a po přečtení předstupovali členové ZM 
k předsedajícímu, aby složili slib. Toto pak stvrdili svým podpisem na písemném znění 
slibu. 
 
 
3. VOLBA VOLEBNÍ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 
 
Volební komise: Ing. Jarošík, p. Tománek, pí Kudryová, pí Burešová, pí Zedlová, 
Mgr. Šustrová. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – volební komise byla schválena. 
 
 
Návrhová komise: Ing. Nový, MBA, p. Pošefka a Mgr. Šklebený. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – návrhová komise byla schválena.  
 
 
Ověřovatelé: p. Fiala a JUDr. Štancl. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – ověřovatelé zápisu byli schváleni. 
 
 
4. SCHVÁLENÍ  PROGRAMU  ZM 
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Mgr. Salvetr – navrhuji tajnou volbu v případě volby starosty města, místostarostů a 
radních. Volba aklamací čili volba veřejná, která by se týkala zastupujícího 
místostarosty, předsedů finančního a kontrolního výboru. 
 
JUDr. Štancl – jaký je důvod oddělení hlasování zastupujícího místostarosty od 
ostatních? 
 
Pan starosta – prováděli jsme to tak i při minulých ustavujících zastupitelstvech, 
abychom jednoho člověka nevolili dvakrát tajnou volbou. 
 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – způsob hlasování byl schválen – volba 
starosty, místostarostů a členů RM – tajně, ostatní body aklamací. 
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PROGRAM JEDNÁNÍ 
Mgr. Salvetr seznámil přítomné s programem jednání. K programu nebyly žádné 
připomínky. 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – program ZM byl schválen. 
 
 
5. SCHVÁLENÍ  JEDNACÍHO  ŘÁDU  ZM  NA  VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2018-2022 
 
Mgr. Salvetr – do jednacího řádu byl doplněn on-line přenos jednání ZM. 
 
JEDNACÍ ŘÁD 
Všichni zastupitelé tento řád obdrželi. K jednacímu řádu nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – jednací řád ZM na volební období 2022-
2026 byl schválen. 
 
 
6.  STANOVENÍ  UVOLNĚNÝCH/NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ  ZM  A  POČTU  ČLENŮ  
RADY  MĚSTA 
 
Mgr. Salvetr – máme 9 členů rady města. Jen připomínám, že starosta, 
místostarostové jsou součástí těchto 9 členů. Pro následující období navrhuji za klub 
ODS, aby byli uvolněni 3 lidé – starosta a 2 místostarostové a 1 místostarosta 
vykonával svůj mandát jako neuvolněný, k tomu potom bude 5 členů rady. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – z jakého důvodu bude nyní o jednoho místostarostu více? 
 
Pan starosta – připomínám znovu, že to bude neuvolněný místostarosta, i 
v povolebních vyjednáváních na tom byla shoda. Důvod je jednak symbolický, protože 
uskupení vstupující do koalice vzneslo požadavek na místostarostu, celkem logicky, 
neuvolněného. Druhá věc je daleko podstatnější: chtěl bych, aby se místostarostové 
intenzivně věnovali také našim organizacím, jejich hospodaření, a to by měl být právě 
mandát toho neuvolněného místostarosty.  
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon 
funkce uvolněni, jeden místostarosta bude neuvolněný. Zastupitelstvo města v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona o obcích určilo, že celkový počet členů 
rady města bude devět. 
 
JUDr. Štancl – navrhuji hlasovat zvlášť. 
 
Hlasování – starosta a 2 místostarostové: pro se hlasovalo 26 členů ZM – ZM 
určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon funkce uvolněni. 
 
 
Hlasování – neuvolněný místostarosta: pro hlasovalo 17 členů ZM, proti byli 
4 členové a 5 členů se zdrželo hlasování – ZM určilo, že jeden místostarosta bude 
neuvolněný. 
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Hlasování – 5 členů rady města: pro hlasovalo 26 členů ZM – ZM určilo, že počet 
členů rady města vyjma starosty a tří místostarostů bude pět. 
 
 
7. VOLBA  STAROSTY 
 
Ing. Jarošík – volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Volba starosty 
Ing. V. Chroust – do funkce starosty města navrhuji za ODS Mgr. Rudolfa Salvetra.  
 
Ing. Jarošík – ptám se navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí? 
 
Mgr. Salvetr – ano, s kandidaturou souhlasím. 
 
Ing. Jarošík – jediným kandidátem na funkci starosty je Mgr. Rudolf Salvetr. 
 
Ing. Jarošík – vydáno bylo 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 hlasovacích lístků. 
 
Hlasování: pro Mgr. Salvetra hlasovalo 18 členů ZM, 8 hlasů bylo neplatných – 
starostou města byl zvolen Mgr. Rudolf Salvetr. 
 
Mgr. Salvetr poděkoval za zvolení do funkce starosty města. 
 
 
8.  VOLBA  MÍSTOSTAROSTŮ 
 
a) Volba uvolněných místostarostů 
Ing. Jarošík – volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Ing. Jarošík – prosím návrhy na uvolněné místostarosty města Klatov. 
 
MUDr. Janek – navrhuji za Nestraníky Ing. Martina Kříže. 
 
Ing. Jarošík – ptám se navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. Kříž – ano, přijímám. 
 
Mgr. Salvetr – za klub ODS navrhuji Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Jarošík – ptám se navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. V. Chroust – ano, přijímám. 
 
Ing. Jarošík – máme 2 kandidáty na funkci místostarosty: Ing. Martina Kříže a 
Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Jarošík – bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 20 bylo platných a 
6 neplatných. 
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Hlasování:  Ing. Chroust – 19 hlasů  
Ing. Kříž – 19 hlasů. 
 

Novými uvolněnými místostarosty města byli zvoleni Ing. Václav Chroust a 
Ing. Martin Kříž. 
 
Ing. Chroust a Ing. Kříž poděkovali za zvolení do funkce. 
 
b) Volba neuvolněného místostarosty 
Pan tajemník – prosím návrhy na neuvolněného místostarostu. 
 
Ing. Votípka – za ANO a ČSSD navrhuji Bc. Pavla Stroleného. 
 
Pan tajemník – ptám se kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Bc. Strolený – ano, přijímám. 
 
 
Pan tajemník – konstatuji, že jediným kandidátem na post neuvolněného místostarosty 
je Bc. Pavel Strolený. 
 
Hlasování: bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 17 bylo platných a 9 neplatných 
– neuvolněným místostarostou byl zvolen Bc. Pavel Strolený. 
 
Bc. Strolený poděkoval za zvolení. 
 
 
9. VOLBA  ZATUPUJÍCÍHO  MÍSTOSTAROSTY  
 
Mgr. Salvetr – volba zastupujícího místostarosty proběhne aklamací. Na tuto funkci 
navrhuji Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Chroust – ano, přijímám. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – Ing. Václav 
Chroust byl zvolen zastupujícím místostarostou. 
 
 
10. VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA 
 
Ing. Jarošík – přečetl volební řád – volba členů RM. Rada města má 9 členů (kromě 
starosty a místostarostů je voleno 5 členů RM). Kdo se vzdává členství v RM? 
Členství se vzdávají: Mgr. Kopecký 
 Mgr. Pleticha 
 Ing. Kristová 
 pí Šeflová 
 MUDr. Janek. 
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Hlasování: bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 26 bylo platných – novými členy 
rady města byli zvoleni: 

• MUDr. Chroust – 17 hlasů 
• p. Pošefka – 14 hlasů 
• p. Šefl – 15 hlasů 
• Mgr. Šklebený – 17 hlasů 
• Ing. Votípka – 16 hlasů 

 
Novými členy RM byli zvoleni: MUDr. Chroust, p. Pošefka, p. Šefl, Mgr. Šklebený 
a Ing. Votípka. 
 
 
11. VOLBA PŘEDSEDŮ KONTROLNÍHO VÝBORU A FINANČNÍHO VÝBORU ZM  
 
Pan starosta – prosím o návrh na předsedu Kontrolního výboru. 
 
Ing. Nový, MBA – za hnutí Klatovy 21 navrhuji RNDr. Kateřinu Vágnerovou. 
 
Pan starosta – přijímáte kandidaturu? 
 
RNDr. Vágnerová – ano, přijímám. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – RNDr. Vágnerová byla zvolena předsedkyní 
Kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 
Pan starosta – prosím o návrh na předsedu Finančního výboru. 
 
Ing. Pošarová – za SPD navrhuji Ing. Jána Ridzoně. 
 
Pan starosta – souhlasíte s kandidaturou? 
 
Ing. Ridzoň – ano, souhlasím. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – Ing. Ridzoň byl zvolen předsedou 
Finančního výboru zastupitelstva města. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o zřízení Kontrolního a 
Finančního výboru. Zastupitelstvo města zvolilo za předsedkyni Kontrolního 
výboru RNDr. Kateřinu Vágnerovou a za předsedu Finančního výboru Ing. Jána 
Ridzoně. 
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12.  ODMĚŇOVÁNÍ  NEUVOLNĚNÝCH  ČLENŮ  ZM 
 
1) Zastupitelstvu města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

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

Funkce Výše odměny 

Člen ZM 2.569 Kč 

Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5.137 Kč 

Člen ZM + člen komise 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru + člen komise 4.681 Kč 

Člen RM 10.274 Kč 

Člen RM + předseda komise 12.274 Kč 

Člen RM + člen komise 10.674 Kč 

Člen RM + předseda komise + člen komise 12.674 Kč 

Neuvolněný místostarosta 46.233 Kč 

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

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

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

Funkce  

Nečlen ZM, předseda komise 2.000 Kč 

Nečlen ZM, člen komise nebo výboru  400 Kč 

 
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 
ode dne zvolení do příslušné funkce.   

 

3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, maximálně 
však 2.000 Kč měsíčně nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon 
zastávané funkce.  
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Doc. Čerba, Ph.D. – částka pro neuvolněného místostarostu – proč je tak v nepoměru 
s ostatními neuvolněnými členy? 
 
Pan starosta – vychází ze zákona. 
 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
13. ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Ing. Nový, MBA. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva města se uskuteční 22.11.2022 a 
20.12.2022. 
 
Ve 20.30 hodin pan starosta ukončil ustavující jednání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Ze zasedání je pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 



  Počet stran: 19 

 

 

 
 
 

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. 



  Počet stran: 19 

 

 

 
 

Z Á P I S  č.  3 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
20.12.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 22 členů ZM 
 
 
Omluveni: MUDr. Kuneš, Mgr. Pavlas, Ph.D., Mgr. Šklebený, Mgr. Pleticha, 

p. Šafránek 
 
 
Přítomno občanů: 30 
 

 
 
 

Program:  

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění úkolů 

2) Návrhy na majetkoprávní úkony 

3) Rozpočtové opatření č. 7/2022  
4) Návrh rozpočtu města pro rok 2023 + dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 

5) Návrh vodného a stočného na rok 2023 a dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě 

6) Zrušení peněžního fondu Čisté město 

7) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
8) Návrh vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 

městem Klatovy pro školní rok 2023/2024 
9) Jmenování odpovědného politického zástupce pro projekt Zdravé město 
10) Úprava čerpání Sociálního fondu 

11) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
12) Diskuse 

13) 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 22 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva města je přenášeno on-line. 
Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: 
Mgr. Kopecký i Ing. Nejdl zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: RNDr. Vágnerová a Ing. Votípka. 
 
Hlasování – RNDr. Vágnerová: pro se vyslovilo 22 členů – RNDr. Vágnerová byla 
zvolena ověřovatelkou zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Votípka: pro se vyslovilo 22 členů ZM – Ing. Votípka byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Šeflová, doc. Čerba, Ph.D., 
MUDr. Chroust. 
 
Hlasování – pí Šeflová: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
pí Šeflová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – doc. Čerba, Ph.D.: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – doc. Čerba, Ph.D., byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 22 členů ZM – MUDr. Chroust 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 22 členů ZM – způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – program jednání byl schválen. 
 
 
  

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ 
 
S kontrolou plnění úkolů z 2. zasedání ZM konaného 22.11.2022 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění úkolů z 2. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A – finální schválení majetkoprávních úkonů 
Majetkoprávní úkony, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 22.11.2022, byly 
zveřejněny ve dnech 24.11.2022 až 09.12.2022 a nebyly k nim doručeny námitky. 
 
Hlasování – úkony č. 1 a 2: pro se vyslovilo 22 členů ZM – úkony č. 1 a 2 byly 
schváleny. 
 
 
Část B – záměry majetkoprávních úkonů  
1) Výkup a směna pozemků (cesta Habartice – Barák) 
 k.ú. Habartice u Obytců – soukromé pp. č. 80/8 – 83 m2, 684/5 – 5 m2, 791/5 – 

38 m2, 792/7 – 5 m2, 792/11 – 13 m2, 90/5 – 2 m2, 399/3 – část 4 m2 a 800 – 5 m2, 
obecní – 399/1 – část 150 m2, žadatel: město Klatovy. 

 a) výkup pozemku  
b) směna pozemků  
Výměra a) 5 m2 

 b) 150 m2 
 ZP nebyl zadán, město vykupuje pozemky pod komunikacemi v integrovaných 

obcích za cenu 50,00 Kč/m2 (DPH nebude účtováno). 
  Město Klatovy ve spolupráci s mikroregionem Plánicko připravuje záměr 

vybudování cyklotras na Plánicku. Součástí záměru je rekonstrukce cesty 
z Habartic kolem vysílače Barák k hájovně Na Chuchli. Podmínkou provedení 
rekonstrukce s využitím vhodného dotačního titulu je vlastnictví pozemků pod 
cestou. Za tímto účelem již byly v roce 2019 ZM schváleny výkupy a směna 
pozemků. Jediný soukromý vlastník vypořádání pozemků neodsouhlasil, 
k dohodě o směně pozemků došlo až v 08/2022. Při geometrickém zaměření bylo 
zjištěno, že do cesty zasahuje ještě část vedlejšího soukromého pozemku, 
vlastníci souhlasili s prodejem pozemku za cenu obvyklou.  

 Rada města doporučila ZM schválit výkup a směnu. 
Osadní výbor – majetkoprávní vypořádání pozemků pod cestou inicioval. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o: 
a) výkupu části pp.č. 800 o výměře 5 m2 v k.ú. Habartice u Obytců do majetku 

města od , ,  a  
, , , za cenu smluvní 250,00 Kč (DPH 

nebude účtováno). 
b) směně pozemků pp.č. 80/8 – 83 m2, 684/5 - 5 m2, 791/5 – 38 m2, 792/7 – 5 m2, 

792/11 – 13 m2, 90/5 – 2 m2, 399/3 – část 4 m2, celkem 150 m2 z vlastnictví 
, ,  a , , 
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Klatovy, za část obecní pp.č. 399/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Habartice u Obytců, 
bez finančního plnění. 

Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2022 

 
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 činí 
238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 
467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 1/2022), která může být použita na financování 
jednotlivých akcí města v roce 2022.  

 
Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 7/2022 – viz níže.  
Vliv rozpočtového opatření č. 7/2022 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. 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 
Zvýšení v rámci RO č. 7/2022      7.906 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022  350.621 tis. Kč 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

 Rozpočtová rezerva 2022  342 715   

1 
Přijetí neinvestiční účelové dotace v souvislosti s volbou prezidenta 
ČR v roce 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

278 278 

2 

Přijetí dotace z operačního programu potravinové a materiální 
pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023" pro MŠ 
Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené 
organizace města, MŠ Klatovy 

79 79 

3 

Přijetí dotace z operačního programu potravinové a materiální 
pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023" pro ZŠ 
Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené 
organizace města, ZŠ Čapkova 

37 37 

4 

Zařazení akce „Rozsvícení vánočního stromu v Klatovech" do 
rozpočtu města pro rok 2022, příjem za reklamu a propagaci od 
firmy ČEZ, výdej pro MěKS na rozsvěcení, zvýšení rozpočtu příjmů 
a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ  

24 24 
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5 

Zařazení akce „Pořízení umělého kluziště zimního stadionu 
v Klatovech" (celkové náklady = 347.107,44 Kč bez DPH, podíl 
města 70 % = 242.975,21 Kč, podíl žadatele 30 % = 104.132,23 Kč) 
do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ    

  243 

6 

Zařazení akce „Dovybavení rozcvičovny zimního stadionu 
v Klatovech" (celkové náklady = 206.611,57 bez DPH, podíl města 
70 % = 144.628,10 Kč, podíl žadatele 30 % = 61.983,47 Kč) do 
rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  145 

7 

Navýšení rozpočtu příjmů náhrad za projednání přestupků cizích 
obcí v přestupkové komisi Odboru vnitřních věcí MěÚ pro rok 2022, 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

9   

8 
Navýšení rozpočtu příjmů za umožnění cizím obcím využívat sběrný 
dvůr pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - 
Peněžní fondy města, Fond odpad 

14 14 

9 

Navýšení rozpočtu příjmů za služby sociální prevence (poskytnutí 
dotace Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění 
sekundární a terciální protidrogové prevence), zvýšení rozpočtu 
příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

8   

10 

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

244 244 

11 
Příjem z doplatku kupní ceny 50 bytových jednotek Plánická 125/V, 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 14 - Řízené organizace města, 
hospodářská činnost města, zvýšení rozpočtové rezervy města 

857   

12 
Navýšení rozpočtu správních poplatků Hospodářského odboru MěÚ 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 -Odbor vnitřních věcí 
MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

1 100   

13 
Navýšení rozpočtu prodeje pozemků Odboru rozvoje města MěÚ 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

7 200   

14 
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond 

3 000 3 000 

15 

Navýšení rozpočtu výdajů na vypravení pohřbů občanům bez 
dědiců, podána žádost o náhradu na MMR ČR, zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  12 

16 
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 

  100 

17 

Přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2022 na akci „Opravy střechy kulturního domu Točník", 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

200   
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18 

Zařazení akce „Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ul., úsek 
Národních mučedníků-Ječná – vypracování PD" do rozpočtu města 
pro rok 2022 (celkové náklady = 5,6 mil. Kč včetně DPH), zvýšení 
rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ  

  300 

19 

Zařazení akce „Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ulici Dr. 
Sedláka – vypracování PD" do rozpočtu města pro rok 2022 
(celkové náklady = 7,3 mil. Kč včetně DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 1 - Hospodářský odbor MěÚ 

  250 

20 
Přijetí dotace z operačního programu Jan Ámos Komenský pro 
Mateřskou školu Klatovy, Studentská 601, p.o., zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Studentská 

2 726 2 726 

21 

Navýšení rozpočtu výdajů na pokračování služeb energetického 
managementu společnosti ENESA pro měsíce říjen-prosinec 2022, 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  86 

22 
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 

18 3 

23 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro Masarykovu ZŠ 
(jídelna) - vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu 
města pro rok 2022 (celkové náklady = 3,2 mil. Kč bez DPH), 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

24 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro ZŠ Čapkova (hala) - 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 4 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

25 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro MŠ Podhůrecká – 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 1,8 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

26 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro MŠ Máchova – 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 1,8 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  278 

27 

Zařazení akce „Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory 
v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2022 (celkové náklady = 
20 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města 
MěÚ 

  712 

28 

Zařazení akce „RPS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 4 - vypracování 
projektové dokumentace" do rozpočtu města pro rok 2022 (celkové 
náklady = 14 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  605 

29 

Zařazení akce „Architektonická soutěž na zpracovatele projektové 
dokumentace na stavební úpravy objektu čp. 58/I" do rozpočtu 
města pro rok 2022 (celkové náklady = 297 mil. Kč bez DPH), 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  200 

30 

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

  7 
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30 

Snížení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Čapkova pro rok 2022, snížení 
rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova a 
čerpání rozpočtové rezervy města 

  -34 

30 

Snížení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Masarykovy ZŠ pro rok 2022, 
snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, 
Masarykova ZŠ a čerpání rozpočtové rezervy města 

  -2 

30 

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

  13 

30 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Mateřské školy Klatovy pro rok 
2022, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, 
MŠ Klatovy a čerpání rozpočtové rezervy města 

  32 

31 

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze státního programu 
Národní plán obnovy na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech - 4. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

2 406   

Celkem 18 201 10 295 

  Zvýšení rozpočtové rezervy města 7 906   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 350 621   

 
JUDr. Štancl – položka 27 – to je jen rekonstrukce vnitřního zařízení, nebo i stavební 
práce? 
 
Ing. Chroust – jsou tam převážně technologie, ale myslím si, že součástí jsou i některé 
stavební práce. 
 
Ing. Mertlová – komplet – je tam technologie, sklady i stavební práce. 
 
JUDr. Štancl – tu částku za projektovou dokumentaci si navrhuje její zpracovatel, nebo 
se stanoví dohodou s městem? 
 
Ing. Chroust – to navrhuje zpracovatel a je to určité procento ve vztahu k projektovým 
nákladům. Mělo by to být součástí uznatelných nákladů, které se týkají dotace. 
 
JUDr. Štancl – poměrně často tu máme k odsouhlasení projektové změny nebo 
projektovou dokumentaci, zajímalo by mě, jestli to procento se pohybuje přibližně 
okolo stejného čísla, nebo jestli je to jinak. 
 
Ing. Pleskotová – cena se pohybuje v rozmezí 5 až 10 %, řekla bych, že 8 % je ta 
pravda. 
 
JUDr. Štancl – to by byl přibližně i případ té kuchyně? 
 
Ing. Pleskotová – 20 milionů jsou celkové náklady, 700 tisíc je projektová 
dokumentace, jsme níže v tomto případě. 
 
JUDr. Štancl – město tam nemůže více tlačit na navrhovatele?  
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Ing. Pleskotová – snažíme se vždycky tu cenu získat pro město co nejvýhodnější. 
 
JUDr. Štancl – otázka pro paní architektku: myslíte si, že to rozpětí 5 až 10 % 
z celkového stavebního nákladu je přiměřené? 
 
Ing. arch. Kováříková – ano. 
 
JUDr. Štancl – a není stanovena nějaká doporučující hranice ve směrnicích pro 
architekty? 
 
Ing. arch. Kováříková – Česká komora architektů to má 10 %. 
 
Ing. Chroust – zde se pohybujeme někde pod 4 %. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2022. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4. NÁVRH  ROZPOČTU  MĚSTA  PRO  ROK  2023 

DOTACE NAD 50.000 Kč V JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ 

LIMITY NA PLATY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PRO ROK 2022 

 
1) Rozpočet města Klatovy na rok 2023 
Návrh rozpočtu města Klatovy na rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu města 
pro rok 2022, analýzy očekávané skutečnosti roku 2022 a z aktualizovaného 
rozpočtového výhledu města na roky 2023-2027 zpracovaného odbornou firmou AQE 
Advisors, a.s. 
Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 131.035 tis. Kč. Tento přebytek bude, 
společně se započtením rozpočtové rezervy roku 2022 (v aktuální výši 350.621 tis. Kč, 
která je výsledkem rozpočtového opatření č. 7/2022), převeden do rozpočtové rezervy 
města pro rok 2023. Bude použit na úhradu neinvestičních a investičních akcí města 
v roce 2023. O financování jednotlivých akcí bude rozhodovat zastupitelstvo města 
v průběhu roku 2023 formou rozpočtových opatření. 
Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup také na 
internetových stránkách města, a to ode dne 02.12.2022. Dne 06.12.2022 se ve věci 
návrhu rozpočtu města na rok 2023 uskutečnil pracovní seminář zastupitelstva města 
s podrobnou komentovanou prezentací a zároveň byl projednán na společném 
jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. 
Oba orgány doporučují radě města, resp. zastupitelstvu města navrhovaný rozpočet 
města pro rok 2023 schválit.  
V příloze jsou obsaženy podklady k jednotlivým závazným ukazatelům rozpočtu města 
pro rok 2023, včetně návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města pro roky 2023-
2027 (SVR) zpracovaného odbornou firmou AQE Advisors, a.s., Brno. V souladu se 
zákonem o rozpočtových pravidlech podléhá i návrh SVR zásadě publicity, tj. 
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povinnému zveřejnění minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města na 
fyzické i úřední desce. Tato zákonná povinnost byla splněna dne 05.12.2022. 
 
 
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
Město Klatovy obdrželo žádosti o mimořádné dotace pro rok 2023 od níže uvedených 
subjektů. Tabulka obsahuje kromě informací o výši předložené žádosti o dotaci pro rok 
2023 i částky schválených dotací v předchozích letech.  

Žadatel Schváleno pro 
rok 2021 

Schváleno 
pro rok 2022 

Žádost pro rok 
2023 

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

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

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

HC Klatovy z.s. 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 3 000 000 Kč 

Senior HC Klatovy s.r.o.  350 000 Kč 350 000 Kč 500 000 Kč 

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

Celkem 4 120 000 Kč 4.120 000 Kč 5.070.000 Kč 

Rada města doporučuje schválit dotace ve výši skutečnosti roku 2022. Všechny dotace 
budou, po schválení zastupitelstvem města, vyplaceny z rozpočtu Fondu dotací pro 
rok 2023. 
 
 
3) Návrh objemu prostředků na platy příspěvkových organizací města pro rok 

2022 zahrnující limit mezd a náklady při dočasné pracovní neschopnosti  

Organizace 

Schválený 
objem 

prostředků 
na platy 

Navýšení 
snížení limitu 

na platy 

Navrhovaný objem 
prostředků na platy po 

navýšení o 10 % 

Technické služby města 
Klatov 

32 910 1 460 34 370 

Městská knihovna 6 804 110 6 914 

Městský ústav sociálních 
služeb 

74 000 -1 000 73 000 

 
Přílohy:  
Návrh rozpočtu města na rok 2023:  

1. Základní tabulka rozpočtu města Klatovy na rok 2023 
2. Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023 pro jednotlivé kapitoly (odbory 

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

3. Rozpočet kapitoly 13 – Peněžní fondy města pro rok 2023 
4. Rozpočet kapitoly 14 – Organizace řízené nebo vlastněné městem pro rok 

2023 
5. Zadluženost města Klatovy v roce 2023 – plán splácení úvěrů   
6. Limit na platy zaměstnanců města Klatovy v roce 2023 
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7. Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 
Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2023-2027 
 
JUDr. Štancl – rád bych se zeptal na bod navýšení/snížení limitu na platy. 
 
Ing. Chroust – to se týká ještě roku 2022, je to položka, kterou jsem tady minule 
stáhnul. Jde o to, že u organizací došlo k 1. září k navýšení platů zhruba o 10 %, ale 
ne u všech organizací se to týká všech zaměstnanců. U některých organizací viz 
MěÚSS měli velkou nemocnost, tudíž nepotřebují ten limit navýšit, ale potřebují jej 
naopak snížit. 
 
Ing. Nový, MBA – respektujeme model, který je zde používán, tzn., že se bavíme 
o provozním rozpočtu, kdy na jedné straně kalkulujeme veškeré možné příjmy a na 
druhé straně plánujeme pouze provozní výdaje s tím, že o investicích se budeme bavit 
až v budoucnu. Moje výtka je v tom smyslu, že bez aspoň základních informací 
o investicích, v jakém jsou aktuálně stavu, které budeme převádět do příštího roku, 
jaké jsou případně v plánu, nejsme schopni zodpovědně rozhodnout. O tom je přesně 
zásobník investičních akcí, o kterém už pan místostarosta hovořil. Pokud takovýto 
zásobník bude k dispozici a bude mít, jako v řadě jiných měst, ten standardní formát, 
kde se dozvíme už v tuto chvíli, kolik zhruba investic se převádí a jaké zhruba investice 
jsou v plánu, tak by to rozhodnutí bylo zodpovědnější. Nehledě na to, že bychom 
v případě některých pro občany důležitých investic některé provozní výdaje raději 
v tuto chvilku nepodpořili a preferovali některou z těch investic. Toto je pro mě důvod 
ke dvěma následujícím prosbám: 
1) rád bych požádal, abychom o bodech 1a, 1b, potažmo 2 a 3 hlasovali samostatně, 

protože bych o bodu 1b hlasoval jinak než o ostatních, 
2) děkuji, že se s panem místostarostou shodujeme na tom zásobníku, že by konečně 

vzniknout měl. Nicméně si myslím, že bychom ho neměli dostat pouze my, ale měl 
by být zveřejněn pro všechny občany do budoucna. Dávám návrh na usnesení, že 
vedení města zajistí zveřejnění zásobníku investičních akcí pro zastupitele a 
následně pro občany na webových stránkách města v termínu…, dejte jakýkoliv 
rozumný, navrhuji třeba 30.04.2023, případně navrhněte jiný. 

 
Ing. Chroust – aktuální stav k měsíci listopadu: v investicích máme částku zhruba 
237 mil. Kč a reálné čerpání je 121 mil. Kč. Tam vidíte tu relaci, co budeme asi 
převádět a zároveň vidíte, že je to částka plně krytá rozpočtem, ještě vedle toho 
zůstává rozpočtová rezerva. Podle mě můžeme o rozpočtu hlasovat s plným vědomím 
a svědomím v pořádku. Se zásobníkem souhlasím, nejprve jej dáme k dispozici 
zastupitelům, aby mohla proběhnout diskuse, abychom se dohodli o prioritách 
zásobníku. Ve chvíli, kdy zásobník projednáme a odsouhlasíme, tak bude veřejně 
k dispozici. Chtěli bychom, aby všechny investice musely projít zásobníkem. 
Aktualizace zásobníku bude taková, že budou rozděleny povinnosti mezi odbor rozvoje 
města a finanční odbor.  
 
Pan starosta – rozpočet je koncipován tak, abychom pokryli provoz města. Žádná 
investice, na které se shodneme, provoz neohrozí, že tam nějaký zůstatek bude a 
nechci teď být brán za slovo, ale myslím si, že si budeme moci dovolit buď 
rekonstrukce nebo investice, které budou souviset třeba s tím, že ŘSD se rozhodne 
dělat, a nebude to příští rok, mosty za Beňovy a my tam budeme muset přijít s náhlou 
investicí do té cyklostezky, protože jinak už bychom se do té stavby nedostali. To jsou 
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ty mimořádnosti. Ale o záležitostech, které navazují třeba na rekonstrukci Podhůrčí 
další etapou, v souvislosti s tím, jestli se podaří PK dotáhnout jednání o terminálu, tak 
to už je věc předvídatelná a měli bychom vědět, jestli to bude konec příštího roku, nebo 
začátek, nebo až ten rok 2024. Neumím si představit, že bychom udělali investici 
5milionovou jednu navíc na základě toho, že ubereme peníze školám a MěÚSSu a 
budeme tam řešit problém s provozem. Není to záležitost, kde můžeme tady z toho 
rozpočtu, chceme-li zachovat provoz, sebrat 20 mil. Kč. Ty investice, jak se shodneme 
na zásobníku, tímto provozním rozpočtem ohroženy nebudou, ale budeme muset 
pečlivě zvažovat, jestli uděláme dvě nebo tři.  
 
P. Fiala – mluvili jsme tady o úsporách, mně hodně vadí a říkám to řadu let, že nejsme 
schopni také něco ušetřit v našem aparátu. Když ušetříme kancelář, ušetříme topení, 
ušetříme ostatní věci. Je potřeba, abychom si sáhli do vlastních rezerv. 
 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

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

 Celkové příjmy rozpočtu ve výši 612.510 tis. Kč 

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši 479.435 tis. Kč 

 Rozpočtovou rezervu pro rok 2023 ve výši 131.035 tis. Kč 

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

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

 Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 

 Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 

 Splátky úvěru dle Přílohy č. 5 

 Limit na platy zaměstnanců města Klatovy dle Přílohy č. 6 

 Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 dle Přílohy č. 7.  
 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2023 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí níže uvedeným subjektům: 

 Stálá divadelní scéna Klatovy             700.000 Kč 

 SK Klatovy 1898, z. s.    300.000 Kč 

 TJ Start Luby, z.s.     200.000 Kč 

 HC Klatovy z.s.                2.250.000 Kč 

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

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

organizací města pro rok 2022. 
 
Hlasování – bod 1a) Střednědobý výhled: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 2 členové 
se zdrželi hlasování – zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Střednědobý 
výhled rozpočtu města na roky 2023-2027. 
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Hlasování – bod 1b) Rozpočet města na rok 2023: pro se vyslovilo 15 členů ZM, 
7 členů se zdrželo hlasování – zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na 
rok 2023. 
 
Hlasování – bod 2) Dotace: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města 
schválilo poskytnutí mimořádných dotací výše uvedeným subjektům. 
 
Hlasování – bod 3) Limity na platy: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo 
města schválilo navýšení/snížení limitu na platy příspěvkových organizací pro 
rok 2022. 
 
 
5. DODATEK  č. 1  KE  KONCESNÍ  SMLOUVĚ  
VODNÉ  A  STOČN É PRO  ROK  2023 
 
Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, společnost Šumavské vodovody a 
kanalizace a.s., zpracoval návrh kalkulace vodného a stočného pro příští rok.  
Vlivem změny předpisů není možné v kalkulaci počítat s tzv. zeleným bonusem, kdy 
stát dosud podporoval decentralizované výrobny elektrické energie tím, že platil určitou 
částku za každou vyrobenou MWh (tzn. i za MWh nedodanou do sítě, ale přímo 
spotřebovanou na ČOV). Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované 
zdroje energie, je pro rok 2023 zveřejněna úroveň zeleného bonusu pro „Spalování 
skládkového plynu a kalového plynu z ČOV“ pro výrobny uvedené do provozu do 
31.12.2003 ve výši 0 Kč/MWh, přičemž např. pro kalkulovaný rok 2021 byla jeho výše 
2.293 Kč/MWh. V rámci kalkulace je tudíž nutné upravit položku „Finanční výnosy“ 
u stočného pro rok 2023 o výši zeleného bonusu.  
Úpravu cenové kalkulace vlivem legislativních změn předvídá koncesní smlouva 
v bodě 4.1.2 části A přílohy č. 5 smlouvy. Je nutné provést tzv. Cenové přezkoumání 
a upravit Zjednodušený finanční model, o čemž bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke koncesní smlouvě.  
Kromě Cenového přezkoumání využíváme i mimořádné opatření SFŽP, které 
umožňuje snížit nárůst nájemného až k indexu 3,8 % a navýšit energie na odhad 
nákladů roku 2023. Ke všem změnám je potřeba podepsat protokoly, které jsou 
přílohou zmiňovaného dodatku.  
 
Předkládáme kalkulaci vodného a stočného na rok 2023 sestavenou dle přílohy č. 5 
(„Platební mechanismus“) koncesní smlouvy.  
 
Tabulka 1: Vodné a stočné 2023 
 

 cena bez DPH cena včetně DPH 

vodné (Kč/m3) 40,27 44,30 

stočné (Kč/m3) 31,96 35,16 

Celkem 72,23 79,46 

 
Tabulka 2: Vývoj cen vodného a stočného vč. DPH 
 

Ceny včetně DPH 2019 2020 2021 2022 2023 

vodné (Kč/m3) 36,26 36,51 36,90 38,57 44,30 
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stočné (Kč/m3) 29,64 30,91 28,97 30,03 35,16 

Celkem 65,90 67,42 65,87 68,60 79,46 

 
Rada města doporučila schválit dodatek i cenu vodného a stočného v předkládané 
podobě. 
 
Přílohy 
Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě včetně přílohy 1, 2 a 3 
Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2023 
 
JUDr. Štancl – jak vypadá představa ŠVaK ohledně cenového výhledu? Jaký bude 
vývoj v Klatovech, pokud jde o cenu vody? 
 
Ing. Nedvěd – výhled je na hospodaření nezávislý, naopak pokud se nám podaří ušetřit 
nějaké náklady, tak to bude působit na snížení ceny. Finanční model platí od roku 
2021, byla uzavřena nová koncesní smlouva. Model platí 10 let, tudíž 10 let se musíme 
řídit pravidly, která jsou tam nastavena. V kalkulaci 2022 nebyly všechny cenové růsty, 
které už závěrem roku 2021 byly.  
 
JUDr. Štancl – takže bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet ceny energií v roce 2023, 
tak by vždycky jako uznatelné náklady použijete indexovanou cenu? 
 
Ing. Nedvěd – uznatelné náklady jsou ty skutečné náklady, které potom naběhnou. 
Uznatelné náklady musíme potom dávat do skutečnosti, kalkulace se počítá podle 
finančního modelu, bere se to tak, že finanční model odpovídá všem pravidlům cenové 
regulace. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě „Provozování vodohospodářské infrastruktury 

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

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

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

 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  ZRUŠENÍ  PENĚŽNÍHO  FONDU  ČISTÉ  MĚSTO 
 
Fond byl zřízen v průběhu roku 2003. Na základě usnesení z 16.12.2003 schválilo 
zastupitelstvo města setrvání na projektu ISP – Klatovy – Čisté město. Dále 
zastupitelstvo města Klatov zřídilo dne 12.10.2010 úvěr na zajištění financování 
projektů Čisté město. 
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Fond má dle schváleného statutu dočasný charakter a má být ukončen v okamžiku, 
kdy bude investice plně splacena. Vzhledem ke skutečnosti, že ke splacení dojde do 
31.12.2022, navrhujeme zrušení fondu. 
 
Příjem rušeného fondu se stane příjmem Vodohospodářského fondu. Přikládáme 
finanční vyúčtování prostředků fondu. Finanční komise navržený postup doporučuje. 
 
Příloha 
Hospodaření peněžního fondu Čisté město 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo zrušení peněžního fondu Čisté město. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
7. MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Město Klatovy má platnou a účinnou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Roční sazba poplatku je 
stanovena na 450 Kč. 
Z důvodu všeobecného růstu nákladů a jejich negativních dopadů do rozpočtů našich 
občanů navrhujeme pro příští rok poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství prominout všem poplatníkům.  
Po konzultacích s dozorovým orgánem, ministerstvem vnitra, tento krok navrhujeme 
realizovat prostřednictvím osvobození od poplatku. Návrh novely vyhlášky přikládáme. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška města Klatov č. 5/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, v předloženém znění. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
8. NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KLATOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá 
OŠKCR návrh vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 
Rada města Klatov se na svém zasedání 12.12.2022 seznámila s návrhem vyhlášky 
a tuto doporučuje ZM schválit. 
 
Příloha: vyhláška 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku, kterou se ustanovily školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
9. JMENOVÁNÍ ODPOVĚDNÉHO POLITICKÉHO ZÁSTUPCE MĚSTA PRO 
PROJEKT  KLATOVY  ZDRAVÉ  MĚSTO 
 
Město Klatovy je zařazeno od roku 2011 v projektu Klatovy Zdravé město. Z důvodu 
splnění kritérií pro rok 2023 je   nutné doložit ustanovení politika pro projekt Klatovy 
Zdravé město. Za město Klatovy je jím od roku 2014 Ing. Martin Kříž.  
 
Rada města dne 12.12.2022 doporučila pokračování Ing. Martina Kříže ve funkci 
politika pro projekt Klatovy Zdravé město. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo politika pro projekt Klatovy Zdravé město Ing. Martina 
Kříže. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
10.  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. 
V souvislosti s navýšením základního přídělu do Sociálního fondu, které bude 
schvalovat ZM 20.12.2022 v rámci projednávání rozpočtu na r. 2023, předkládáme 
návrh na úpravu směrnice. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo úpravu čerpání příspěvků ze Sociálního fondu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
11.  ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 
 
Zastupitelstvo města schválilo na ustavujícím zasedání 24.10.2022 výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 
Vláda na svém zasedání 30.11.2022 schválila novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
kterou došlo k navýšení odměn o 10 % s účinností od 01.01.2023. 
Zároveň doplňujeme do tabulky s odměňováním řádky 3 a 10 a upravujeme řádek 8, a 
to v souvislosti s jmenováním členů komisí rady města dne 28.11.2022. 
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Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2023 

řádek č. funkce výše odměny 2023 

1 Člen ZM 2 826 Kč 

2 Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5 651 Kč 

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

4 Člen ZM + člen výboru nebo komise 4 709 Kč 

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

6 Člen RM 11 301 Kč 

7 Člen RM + předseda komise 13 301 Kč 

8 Člen RM + člen komise nebo výboru 11 701 Kč 

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

10 Člen RM + člen dvou komisí 12 101 Kč 

11 Neuvolněný místostarosta 50 857 Kč 
 

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

řádek č. funkce výše odměny 2023 

1 Člen ZM 2 826 Kč 

2 Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5 651 Kč 

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

4 Člen ZM + člen výboru nebo komise 4 709 Kč 

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

6 Člen RM 11 301 Kč 

7 Člen RM + předseda komise 13 301 Kč 

8 Člen RM + člen komise nebo výboru 11 701 Kč 

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

10 Člen RM + člen dvou komisí 12 101 Kč 

11 Neuvolněný místostarosta 50 857 Kč 

 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce. 
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JUDr. Štancl – bod 11 neuvolněný místostarosta – my jsme se zatím vůbec 
nedozvěděli, jaké práce bude neuvolněný místostarosta vykonávat nebo vykonává a 
jaký je objem těch prací, ať už vyjádřeno v hodinách nebo v nějakých zpracovaných 
materiálech, proto je obtížné reagovat na zvyšující se číslo. Bylo by možné, že bychom 
dostali takovou informaci, co je náplní práce neuvolněného místostarosty a kolik to 
práce přibližně obnáší? 
Pan starosta – teď neumím hodinové vyčíslení, ale hlavní náplní práce pana kolegy 
bude ekonomika našich příspěvkových organizací a organizací města, kompletně 
oblast životního prostředí. 
 
Bc. Strolený – teď nedokážu ještě všechno odhadnout, kolik je to časově, ale řádově 
je to cca 30-40 hodin měsíčně. Oblast životního prostředí bude narůstat hlavně 
v období, kdy bude vegetační klid. 
 
JUDr. Štancl – jestli tomu dobře rozumím, tak to znamená, že od teď nejsou ty 
organizace „dozorovány“ oběma místostarosty, kteří tady byli minule? 
 
Ing. Chroust – co se týče finančních záležitostí – rozpočet, to stále patří do mé 
kompetence. Pan kolega má na starosti organizační, technické věci. 
 
JUDr. Štancl – v oblasti životního prostředí nějak významně narostla agenda proti 
minulému období? 
 
Pan tajemník – je tam oproti minulým letům velmi výrazný nárůst v oblasti 
vodohospodářství. Pan místostarosta bude mít na starosti samosprávnou část, nikoliv 
státní správu. 
 
RNDr. Vágnerová – několikrát jsme zde slyšeli, že je potřeba šetřit, v říjnu, když jsme 
schvalovali tuto tabulku s dosavadními odměnami, a teď když se podívám na tu 
tabulku navrhovanou, tak u většiny položek dojde k navýšení v řádu stokorun, což těch 
10 % opravdu není mnoho, ale v součtu nám to ročně bude dělat více než 200 tisíc a 
tady vidím prostor pro šetření na vlastním aparátu. Navrhuji nezvyšovat v tuto chvíli 
odměny neuvolněným zastupitelům. Pokud jsem pochopila, tak nám v tabulce přibyly 
nové položky, tak na příště připravit tabulku s novými položkami vypočtenými na 
původní hodnotu, aby tam byly doplněny řádky, které tam původně chyběly. 
 
Pan starosta – těžko můžeme měnit nařízení vlády. 
 
Doc. Čerba, Ph.D. – neschválíme-li, neporušujeme, jsou to maximální částky. 
 
Pan starosta – my tam nesčítáme maximální částky v jednotlivých věcech, bavíme se 
o tom základním. 
 
Doc. Čerba, Ph.D. – já bych chtěl jenom upřesnit, že když neschválíme, tak 
neporušujeme nařízení vlády. Z vašeho tvrzení to teď trochu vyznělo. Rozhodně 
bychom neporušili nařízení vlády, jedná se o maximální částky. 
 
Pan starosta – já mluvím o tom, že nesčítáme to, co by bylo možné dát za vedení 
výboru a komisí. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 14 členů ZM, 5 členů bylo proti a 3 členové se zdrželi 
hlasování – usnesení bylo schváleno. 
 
 
12.  DISKUSE 
 
Ing. Nejdl – Klatovská teplárna dopisem informovala občany, že zdražuje teplo do 
domácností. Zdražení je dvojnásobné, asi nelze výpočet nějak rozporovat, ten bude 
určitě správný, ale myslím si, že u společnosti, která patří městu, bychom měli být asi 
přísnější v tom, jak má tuto informaci komunikovat. Teplárna zásobuje přes 4 tisíce 
domácností, takže si dokážu přestavit, že pro některé z nich to dvojnásobné zdražení 
bude znamenat citelné problémy. Město disponuje aparátem, který, si myslím, může 
v tomto případě použít a může danou situaci zmapovat, může připravit podklady a 
nějaký návod pro občany, kteří by se tímto krokem dostali do potíží a nasměrovat je 
na sociální odbor, pravděpodobně na úřad práce, neziskový sektor. Ve Zpravodaji 
můžeme informovat o tom, jak se dají uspořit náklady. Můžeme apelovat na to, aby se 
snížily náklady, to by se hodilo i do toho vnitřního města, do organizací. Nepřišlo mi, 
že v rozpočtu je velký tlak na to, aby tam probíhala úsporná opatření. Chtěl bych 
poprosit, abychom zkusili těm ohroženým občanům prošlapat cestičku, třeba formou 
Zpravodaje, dopisu je informovat o možnostech, které mají. Webové stránky města 
jsou nepřehledné. 
 
Pan starosta – zvýšení tepla je dvojnásobné, je nepříjemné. 
 
Ing. Kříž – teplárna neinformuje jednotlivé občany, ale informuje bytová společenství, 
tam jde ten dopis, tam si potom stanovují zálohy na následující rok. Podle smlouvy 
musí o ceně informovat do 15. prosince, což bylo splněno. Toto zvýšení bylo velké, 
proto jsme společně s Ing. Beránkem, členem představenstva, udělali prohlášení, 
které jsme dali na webové stránky teplárny i města, udělal jsem informaci pro FilmPro, 
informace se objevila v Českém rozhlase.  
 
 
13.  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámila přítomné 
členka návrhové komise paní Šeflová. 
 
Vedení města popřálo klidné prožití vánočních svátků a zdraví do nového roku. 
 
RND. Vágnerová – mluvil jste o tom, že další zastupitelstvo bude v únoru, jestli už 
znáte termín a mohl byste nám ho říct? 
 
Pan starosta – 28. února 2023. 
 
Pan starosta – až se v sobotu sejdete u štědrovečerní tabule, tak to bude přesně tři 
měsíce od chvíle, kdy skončily komunální volby a dva měsíce od ustavujícího 
zastupitelstva města. Myslím si, že jste za ty dva měsíce, nebo téměř tři měsíce, se 
dokázali seznámit alespoň částečně s chodem města – teď mluvím k novým 
zastupitelům. Velmi si považuji toho, že ať už to byl seminář k rozpočtu tak i další 
záležitosti, jsme byli schopni napříč zastupitelstvem komunikovat a snažili se dojít 
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k nějakému kompromisu. Zatím byla naše spolupráce velmi korektní a cítím ji jako 
spolupráci ve prospěch našeho města, toto nové zastupitelstvo velmi důstojně 
navazuje na zastupitelstva předchozí. Velmi pozorně také poslouchám debatu 
k investičním akcím, já si myslím, že se budeme schopni o nich rozhodnout dříve než 
30.04., i s ohledem na to, že rozjíždět některé investiční záležitosti s podzimem je 
nedobrý krok, byl bych rád, abychom je stihli ještě v plné stavební sezóně. Budu od 
vás vyžadovat, abychom si byli schopni na pracovní jednání sednout skutečně 
v předstihu, třeba na dvakrát se vypovídat, než o nich potom budeme moci definitivně 
a s plnou zodpovědností rozhodnout. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ve 20:20 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 3. 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) Ing. Nový, MBA – zásobník investičních akcí projednat v ZM a zveřejnit na stránkách 

města. 
2) Ing. Nejdl – zvýšení ceny tepla – do Klatovského zpravodaje dát informaci, kam se 

mohou občané obrátit, pokud se dostanou do potíží s placením energií. 
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