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Novoroční přání

foto Klatovský deník
Novoroční ohňostroj.
Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu.

nacházíme se v těchto
dnech stále ještě na prahu
právě začínajícího nového
roku. Každý z nás je naplněn
očekáváním, co následující
všední dny přinesou a jak
zasáhnou do našich soukromých i profesních životů.
Oddělit je od sebe, byť
bychom si to mnohdy dozajista přáli, asi těžko
dokážeme. Ale ovlivnit je,
usměrnit, to v našich silách

určitě je.
Procházíme obdobím,
které není jednoduché pro
firmy, drobné podnikatele,
živnostníky ani jejich
zaměstnance. Dotýkají se i institucí závislých na veřejných
rozpočtech. „Město“ z toho
nevyjímaje. Představ, plánů
a přání máme vždy rozhodně
víc než reálných možností, a to
nejen finančních.
Rok 2010 bude pro nás,
Klatovany, rokem slavnostním. Vždyť 750 let od založení

Hudební program.

Rozsvícené nebe.

Vážení spoluobčané,

www.klatovy.cz

města si pozornost bezesporu
zaslouží. Rozmanitá škála
kulturních, sportovních a společenských akcí bude přímo
vybízet k návštěvě nejen nás
místní, ale i turisty. A těch
doufám bude hodně. Jsem si
jist, že z pestré nabídky si
dokáže vybrat každý podle
svého vkusu tak, aby byl
spokojen a rád na tyto chvíle
vzpomínal.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám mnoho
nezbytného štěstí, zdraví
a spokojenosti. Věřím, že se
nám společně podaří překonat
všechny nástrahy, jimiž běžný
život nikdy nešetří. Přeji vám,
abyste se co nejméně potkávali
s těmi, kteří „to myslí dobře“
a se škodolibou radostí další
překážky přidávají.
Úspěšný slavnostní rok 2010.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Rozcházející se zaplněné náměstí.
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace
Pokračujeme informacemi o sociálních
službách města Klatov

Další významnou aktivitou
této městské organizace je
zřizovatelská funkce Klubu
seniorů. Udělejme si představu o počtu osob starších 65
let v Klatovech.
Podle současné evidence
obyvatel města Klatov žije na
území správního obvodu
města 22 817 obyvatel.
Starších 65 let je 3 809, z toho
je 2 283 žen. Ženy převyšují
počty mužů i ve věkové
kategorii nad 80 let, 588 žen
oproti 281 starších mužů.
Z tohoto pohledu je potřeba
v jednotlivých oblastech
plánování činnosti města
zohledňovat situaci stárnutí
populace a potřeby seniorů
nenechávat na okraji zájmu.

Již celá léta se o vlastní
činnost klubu stará jeho výbor
v čele s paní Věrou Heřmánkovou. Je až obdivuhodné,
kolik aktivit , činností a zájmů
naši senioři právě pod vedením této ženy zvládnou. Na
programu, který je plánován
od září do června, jsou
cestopisné, historické a osvětové přednášky, výuka cizích
jazyků nebo tance, plavání,
vycházky a vyjížďky do okolí.
Přirozenou součástí trávení
volného času je studium
Univerzity třetího věku, která
je provozována jednak Českou
zemědělskou univerzitou
Praha jako zvláštní způsob
virtuálního vzdělávání a také
Západočeskou univerzitou
v Plzni. Pravidelně jsou
organizovány společenské
akce, plesy, výstavy, předvánoční setkání či aktivity ke
Dni matek. Pod klubem
seniorů působí i pěvecký sbor,
který se zapojuje do celkového
dění v Klatovech. Aktivně se
klub podílí na partnerství
města Klatov a města Chamu,
vzájemné návštěvy obou dnes
již spřátelených seniorských
klubů vyústily v pravidelné
společné poznávací akce.
Všichni senioři mají

Už máte novou knihu o Klatovech?
Rok 2010 je pro nás, občany města Klatov, významným
rokem, na který připadá jedno důležité výročí.
750
let
není
v dějinách lidstva
mnoho, pro pospolitost
jedné aglomerace to je
však již úctyhodná
řádka let.
Toto výročí města
se bude prolínat
v mnoha akcích různých zájmových spolků či organizací. Také
vedení města Klatov

možnost najít si v množství
plánovaných akcí svůj zájem
a svoje představy aktivního
trávení volného času.
Jak najít informace o tomto
klubu?
Již jsem uvedla, že zřizovatelem je MěÚSS Klatovy,
sídlo klubu : Plánická 208/I,
339 01 Klatovy. Tato jedna ze
sociálních služeb pro občany
města a spádových obcí města
je bezplatná, je poskytována
od pondělí do pátku dle
jednotlivých aktivit. Kontaktní osobou je paní Věra
Heřmánková, tel.: 376 310 756
Jak se stát uživatelem
služby? Žádost o tuto službu se

podává v Klubu seniorů,
Plánická 208/I, 339 01
Klatovy, tel.: 376 310 756.
Věřím, že všichni, kdo se
do činností klubu zapojujete
a tím si sami utváříte trávení
svého volného času, jste
s poskytovanými službami
spokojeni. Poděkování patří
paní Věře Heřmánkové a celému výboru Klubu seniorů.
Do roku 2010 přeji všem
hodně zdraví a potěšení
z příjemně strávených chvil
v Klubu seniorů.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Zprava: Mgr. Věra Tomaierová, Věra Heřmánková
foto Klatovský deník

připravuje na tento rok mnoho různých aktivit, jejichž soupis již
v současné době naleznete na web stránkách Informačního
centra města Klatov.
Jedním z významných počinů k tomuto výročí bylo uvedení
nové knihy pod názvem „Klatovy“. Turisté i naši spoluobčané
dlouho po takovéto publikaci volali. Stručně a přitom celkově
poskytuje obraz města od jeho založení po současnost. Na její
tvorbě se podíleli : Ladislava Váňová, Pavel Hubený, Karel
Mráz, Jindra Hůrková, Jan Jirák, Jindřich Hůrka, Peter Pošefka.
Kniha je doplněna fotografiemi Jana Kavaleho a Martina Kříže
a obsahuje jazykové mutace.
Kniha byla uvedena na trh již před vánoci a tak již mnohým
z nás mohla zpříjemnit sváteční chvíle.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Informace z jednání Rady města Klatov
Rada města Klatovy 8. prosince 2009
Prosincové jednání Rady města představovalo letošní maximum
v počtu bodů programu i v délce trvání. Projednávání čtyřiceti
pěti bodů započalo v 15:00 a skončilo ve 21:30. Z devíti členů se
zúčastnilo osm, jeden byl omluven.
Návrhy na majetkoprávní úkony města
Odbor rozvoje města předložil patnáct návrhů. Ve své
kompetenci rozhodla o pěti z nich. O ostatních, a to poměrně
složitých, bude na základě doporučení a stanovisek rozhodovat
Zastupitelstvo města. Nejsložitější a dlouhodobý je spor
o pozemky na Domažlickém předměstí. S tímto v podstatě
restitučním sporem se již několik let zabývají nejrůznější soudy,
město se pokouší kompromisními návrhy spor ukončit. Přes
všechny peripetie bude nutné vyčkat konečného rozhodnutí
soudu.
Zpráva o činnosti Hospodářského odboru Městského
úřadu Klatovy
Obsáhlou písemnou zprávu vysvětloval a na dotazy odpovídal
vedoucí odboru František Kocfelda. Hospodářský odbor je mino
jiné silničním správním orgánem pro místní a účelové
komunikace na území města a integrovaných obcí, což
představuje katastrální rozlohu 80,6 kilometrů čtverečních. Na
úseku samosprávy pak zajišťuje především budování
a rekonstrukce místních komunikací a také jejich opravy nad
rámec běžné údržby.
Odbor také kontroluje výkon trestu obecně prospěšných prací.
V letošním roce bylo dokončeno šestnáct trestů v celkové délce
3 740 hodin, neukončené pak představují zatím dalších 1 060
odpracovaných hodin. Pozornost radních vzbudilo, že část trestů
je odpracovávána v městských lesích, což lze s jistou nadsázkou
považovat za fešácký kriminál.
Na Hospodářském odboru je vedena i centrální evidence
válečných hrobů. Jedná se ale o území obce s rozšířenou
působností, zahrnující také řadu okolních samostatných obcí.
Těchto míst spojených s oběťmi válečných událostí je evidováno
sto pět. Mezi poslední splněné významné úkoly Hospodářského
odboru patří vypracování plánu zimní údržby, který byl schválen
v dostatečném předstihu. Jeho kvality však prověří až první větší
sněhová nadílka.
Veřejné zakázky
Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce – úpravy fasády domu č.p. 3-4 na rohu Plánické a Vídeňské
ulice. Jediným kritériem pro výběr je výše nabídkové ceny,
pokud budoucí zhotovitel splní zákonem předepsané podmínky
a požadavky. Podrobné informace jsou jako obvykle zveřejněny
na internetových stránkách města.
Tři veřejné zakázky byly na základě zpráv hodnotících komisí
přiděleny vítězům, kteří vyhověli stanoveným podmínkám
a nabídli nejnižší cenu za provedení díla.
U dvou probíhajících zakázek byl hodnocen průběh prací
a plateb s tím, že obojí bude i nadále sledováno.
Kulturní, společenské a sportovní akce v příštím roce
Vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena
Kunešová předložila k odsouhlasení rozsáhlý seznam akcí v roce

2010 spojených s oslavami 750 let města Klatov i probíhajícími
samostatně mimo ně. Klatovská veřejnost s nimi bude postupně
seznamována. Jak vyplynulo ze zprávy, hlavní akce se budou
odehrávat od května do září.
Návrh rozpočtu města na rok 2010
Předkladatelem návrhu rozpočtu byl místostarosta Ing. Jan
Vrána. Příjmy města se předpokládají ve výši 365,444 milionů
a výdaje ve výši 343,683 milionu korun. Po celkovém závěru
hospodaření za rok 2009 bude navržena ještě úprava, která
zahrne přebytek z předcházejícího roku a získané dotace. Jen pro
dokreslení - skutečná výše výdajů městského rozpočtu Klatov za
rok 2008 byla bezmála 821 milionů korun.
Součástí návrhu je seznam deseti jmenovitých investičních akcí,
na které je v rozpočtu roku 2010 vyčleněno 86 milionů korun.
Největšími akcemi jsou místní komunikace Za Čedíkem za
celkem 21,5 mil. Kč, severozápadní obchvat dofinancovaný
v příštím roce 15 miliony a úprava Tylova nábřeží za celkem 27
milionů (v roce 2010 za 21 mil. Kč). Posledně jmenovaná akce je
z větší části zajištěna dotací z Evropské unie v rámci budování
cyklostezky Praha-Mnichov. Na závěr projednávání tohoto bodu
Rada města doporučila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok
2010 schválit.
Tržní řád
Hospodářský odbor spolu s právničkou města Mgr. Radkou
Virtovou připravil nový tržní řád formou nařízení města Klatovy.
Ten dřívější již neodpovídal dnešním potřebám a praxi.
Podstatou novelizovaného nařízení je regulace prodeje
a poskytování služeb na celém území města mimo k tomu určené
stálé provozovny. Jednoznačně je zakázán pochůzkový
a podomní prodej (otázku nabízení a poskytování jistých
diskrétních služeb nařízení města výslovně nezmiňuje, ale
zřejmě i tady platí zákaz pochůzkového prodeje). Po kratší
diskusi a vysvětlení některých ustanovení byl tržní řád
jednomyslně schválen.
Zákaz požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek
Na základě dlouhodobých požadavků veřejnosti zpracovala
právnička města návrh obecně závazné vyhlášky města Klatovy
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Podle platných zákonů
však zákaz nemůže být plošný, a proto jsou problémová místa
jasně vymezena. Zároveň je také stanoveno, na které akce a dny
se nevztahuje. Návštěvníci klatovské pouti, stejně jako ti, co
chtějí slavit Silvestra na náměstí, mohou být klidní – alkohol
ano, psychotropní a omamné látky ne. K návrhu proběhla kratší
diskuse, neboť schválení této vyhlášky je v kompetenci
Zastupitelstva města. Za zaznamenání stojí názor, že vyhláška
nemůže zcela vyřešit nevhodné a pohoršující chování na
veřejnosti a že vymáhat její přesné dodržování bude pro
Městskou policii náročné, pokud ji občané nebudou pomáhat či
podporovat svými postoji. Zaznělo také, že by bylo prospěšné ve
vyhlášce jasně definovat pojem alkoholické nápoje, neboť vztah
např. k pivu je v Česku velmi různorodý a někdy bývá
označováno za tekutý chléb. Předložený návrh byl
Zastupitelstvu města doporučen ke schválení.
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3
Valné hromady obchodních společností
Rada města vykonává ze zákona působnost valné hromady
společností stoprocentně vlastněných městem. Těmto
společnostem (Správa nemovitostí Klatovy s. r. o., Lesy města
Klatov s. r. o. a Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o.) uložila
Rada povinnost předkládat s předstihem plány hospodaření na
příští rok. Dva navržené plány, které projednaly a doporučily
dozorčí rady společností, byly schváleny, třetí byl vrácen
k doplnění. Společným rysem návrhů bylo, že všechny
společnosti plánují v příštím roce zisk. Ke společnosti Lesy
města Klatovy směřoval požadavek, aby porovnaly své
hospodaření s jinými obdobnými společnostmi obhospodařujícími lesy. Pro vysvětlení je třeba dodat, že městské lesy
s rozlohu něco málo přes 1100 hektarů, jsou společnosti pouze
pronajímány. Nájemné bylo stanoveno na 100 Kč za prodaný
metr kubický dřeva.
Příští jednání Rady města: úterý 8. 1. 2010
Vybral a zpracoval: Stanislav Míka, člen Rady města

Výpis z usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov,
konaného dne 15. prosince 2009
v malém sále Kulturního domu v Klatovech
IV.

Zastupitelstvo města Klatov
I. projednalo
návrh změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy, zpracovaného Ing. arch.
Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň.

III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu
a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnost, § 171 a následujících, zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního
zákona změnu č. 14 Územního plánu sídelního útvaru Klatovy –
Návrh změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Klatovy
zpracovaný v červenci 2009 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních
připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.
V.

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
a/ ve smyslu § 84 odst. 2 písm.b/ zák. č. 128/2000 Sb., o

zařazení návrhů změn uvedených ve zprávě pod poř. č. 15.1 15.10 do změny ÚP města Klatovy č. 15
b/ ve smyslu § 84 odst. 2 písm.b/ zák. č. 128/2000 Sb., o

zamítnutí zařazení návrhů změn uvedených ve zprávě pod
poř. č. 15.11 – 15.14 do změny ÚP města Klatovy č. 15.
II. Zastupitelstvo města
a/ v souladu s § 188a odst. 1 písm. b/ zákona č. 191/2008 Sb.,
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(Stavební zákon) vydává souhlas s umístěním rod. domu na
pozemku p. č. 313 o výměře 1277 m2 v k. ú. Tupadly,

b/ v souladu s § 188a odst. 1 písm. c/ a odst. 2 zákona č.
191/2008 Sb. (Stavební zákon) vydává souhlas s umístěním
rodinného domu na pozemku p. č. 3004/2 o výměře 1517 m2
v k. ú. Klatovy, Na Klášterce.
III. Zastupitelstvo města

a/ rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon) o pořízení nového územního plánu města
Klatov,

b/ určuje místostarostu města Ing. Jana Vránu pověřeným
zastupitelem ve věci pořízení nového ÚP.
VI. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočet města v příjmové části jako závazné ukazatele
jednotlivých kapitol dle rozpisu v celkové výši 365 444 tis. Kč
2. Rozpočet neinvestičních a investičních výdajů jako závazné
ukazatele jednotlivých kapitol dle rozpisu v celkové výši 309 768
tis. Kč
3. Splátky úvěru půjčky ve výši 21 761 tis. Kč
4. Limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2010 je 49 921 tis. Kč
5. Plán hospodářské činnosti města v roce 2010 a akce financované
z bytového a nebytového fondu
6. Jmenovité akce uvedené pod bodem 1 – 10 tabulky č. 1 z přílohy
č. 8 s tím, že do rozpočtu města bude realizace akcí zařazována podle
aktuálního vývoje finančních prostředků včetně dotačních a stavebně
správního řízení
7. Zásobník jmenovitých akcí – tabulka č. 2 z přílohy č. 8, který bude
doplňován dle poskytnutých dotací.
VIII.

Zastupitelstvo města
1/ bere na vědomí novou konstrukci výpočtu cen vodného a stočného
po dobu platnosti provozovatelské smlouvy
2/ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2010:
3
vodné – 26,31 Kč/m bez DPH,
3
28,94 Kč/m s DPH,
3
stočné – 22,12 Kč/m bez DPH,
3
24,33 Kč/m s DPH
IX.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh témat grantů
v oblasti kultury a sportu pro rok 2010.
X.

Zastupitelstvo města
1/ rozhodlo o zrušení Směrnice č. 1/2006 o hospodaření s byty ve
vlastnictví města k 31. 12. 2009,
2/ rozhodlo o snížení poplatku z prodlení nájmu bytu a úhrad služeb
spojených s užíváním bytu na částku 1,250/00 za každý den prodlení,
3/ schvaluje změnu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města v článku
H. odst. I. v navrhovaném znění s účinností patnáctým dnem po
vyhlášení.
1/ o nevzdání se předkupního práva na bytovou jednotku č. 90/6
v domě Rozvoj 90/V ve prospěch manželů Ing. Vladimíra a Miluše
Kudláčkových,
2/ o zpětném odkoupení jednotky č. 90/6 v domě Rozvoj 90/V od
manželů Ing. Vladimíra a Miluše Kudláčkových za cenu dle čl. IV.
kupní smlouvy.
Úplné znění usnesení Zastupitelstva města Klatov je zveřejněno na
internetových stránkách města. (www.klatovy.cz)
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Srdečně zdravím, vážení přátelé a přeji vám
všem krásné dny v roce 2010.

Prosinec a jednání zastupitelstva města - to je vždy čas,
kdy se kromě jiných věcí
projednává i rozpočet Města
Klatov na následující rok.
Nejinak tomu bylo i letos
15. prosince. Je samozřejmé,
že pozornost přípravě rozpočtu se věnuje v podstatě celý
rok a v listopadu a v prosinci
příprava vrcholí. Předchází
jednání finanční komise, Rady
města, finančního výboru,
pracovní schůzka zastupitelů
a poté vlastní projednávání na
ZM.
V průběhu roku 2009 jsme
slyšeli mnoho o ekonomické
krizi, o problémech s financováním různých projektů,

o propadu ve výběru daní atd.
Tyto věci se dotkly i finančního hospodaření našeho
města. V průběhu roku 2009
jsme na výdajové straně
rozpočtu provedli určitá
opatření, která šetří provozní
výdaje, abychom se lépe
srovnali se skutečností, že od
státu při přerozdělení sdílených daní se nám dostane
cca o 24 mil.Kč méně než jsme
předpokládali a než jsme chtěli
vynaložit na různé akce, zejména investičního charakteru.
Uvážlivou finanční politikou (díky přístupu Rady
a Zastupitelstva) jsme se
dobrali toho, že jsme nemuseli
dělat žádná drastická opatření
a případně zastavovat probíhající akce, apod.
A v obdobném duchu jsme
připravovali i rozpočet na rok
2010, tzn., že jsme velice
pečlivě zvažovali veškeré
výdajové položky, a pokud
nenastane nějaký opravdu
katastrofický scénář, tak
bychom si měli s rozpočtem
v roce 2010 poradit.
Co to znamená? Znamená
to, že činnost všech našich
organizací počínaje Městským
ústavem sociálních služeb až
ke školám je po provozní
stránce zajištěna. Organizace

dostaly za úkol připravit své
provozní výdaje v nižších
objemech než tomu bylo v r.
2009, ale tak, aby v žádném
případě neutrpěla jejich
činnost. Šetří se tedy např.
na mzdových prostředcích
(v rámci působnosti celého
rozpočtu nedochází v roce
2010 k nárůstu mezd oproti
roku 2009), šetří se i na jiných
provozních výdajích, které
nejsou až tak nutné pro chod
organizace apod. A jaká jsou
čísla roku 2010? Příjmová
stránka ve výši Kč 365.444 tis.
a výdajová ve výši Kč 309.768
tis. Prostým odečtem zjistíme,
že výdaje jsou o 55.676 tis. Kč
nižší a přibližně v této výši (při
zachování nezbytně nutné
rezervy) můžeme připravovat
i investiční akce.
Neříkám, že uděláme
všechny, které máme v plánu,
ale k těm nejdůležitějším se
určitě dostaneme. Máme je
připraveny po stránce stavebně správního řízení a budeme
je do rozpočtu zařazovat
postupně, podle finanční
situace. Řečeno jinými slovy –
pokud na akci nebudeme mít,
nebudeme ji zahajovat. A jaké
jsou to tedy akce? Jen
namátkou:
- místní komunikace Za

Čedíkem
- komunikace Za kasárny
- okružní křižovatka U parku
ve spolupráci s ŘSD
- dokončení úpravy Tylova
nábřeží
- cyklostezka Pod Borem
- pokračování regeneračních
úprav v sídlišti Pod Koníčky
- začne se pracovat na
propojovacím obchvatu
z průmyslové zóny Pod
Borem směrem na Tajanov a
Kal s vyústěním na
Domažlické výpadovce
Mnohé z těchto záležitostí
jsou spolufinancovány i
z jiných zdrojů, jako jsou
prostředky z ROPu, státních
dotací atd. Ale základem je
vždy rozpočet Města Klatov.
Lze si jen přát, aby se
pozvedla celková úroveň naší
ekonomiky, dařilo se lépe
všem podnikatelským subjektům a tím pádem i státnímu
rozpočtu a zpětnou vazbou
i rozpočtům obecním.
V některém z dalších čísel
Klatovského zpravodaje Vás
budu o vývoji městských
financí opět informovat.
Ing. Jan Vrána
místostarosta města

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2010
1.

Uspořádání sportovních aktivit mládeže
(organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2.

Uspořádání kulturních aktivit mládeže

3.

Historie, kultura a přítomnost Klatov
(odborné zpracování tématu)

4.

Podpora významných akcí, spolkové činnosti

5.

Doprovodné akce k 750. výročí města Klatov

(Tato témat byla schválena na 25. zasedání Zastupitelstva města
Klatov dne 15. 12. 2009)

prospěchu, i když se nevztahují k vyhlášený oblastem grantů.

Projekty lze podávat do 28. 2. 2010.

Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31.3.

Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na
internetových stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout i v sekretariátu místostarostky Mgr. V. Tomaierové
a na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
v Klatovech.

Upřesňující informace pro žadatele o grant

Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se

domnívají, že mohou výrazně přispět k veřejnému

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR
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Výměna oken …
V
průběhu
měsíce
listopadu jsme, podobně jako
obyvatelé některých ulic
v Klatovech, obdrželi informaci od Ředitelství silnic
a dálnic, že bude na vlastní
náklady provádět výměnu
oken u domů, které nesplňují
hlukové normy při komunikaci I/22, což je průtahová
komunikace od Domažlic
směrem na Horažďovice.
Vím, že to mnohým způsobilo nebo způsobí problémy,
ale tato informace přišla a i my
se s ní musíme vyrovnat.
Podobným způsobem jako
nám, byla informace podána
i obyvatelům při komunikaci,
o které se zmiňuji výše.
Aby informace zazněla úplně a
nezprostředkovaně
–
poskytujeme zde úplné znění
dopisu, který přišel od ŘSD:
Věc: Informace k výměně
oken v Hluboká – Klatovy I/22
Jako správce silnice I/22

Hluboká – Klatovy zajišťuje
Ředitelství silnic a dálnic,
Správa Plzeň na svoje náklady
výměnu oken u objektů PRO
BYDLENÍ, u nichž bylo
měřením nebo výpočtem
zjištěno překročení limitu
staré hlukové zátěže. V takto
dotčených objektech byla
specifikována okna určená
z těchto důvodů k výměně tak,
aby byl v místnostech splněn
limit akustického útlumu.
Standardní provedení: bílá
plastová okna, na venkovní
straně opatřena folií v barvě
původních rámů oken, členění
podle původních rámů,
výměna a osazení vnitřních
a venkovních parapetů včetně
zapravení omítky a příslušných nátěrů omítek.
Otvírání oken: u jednodílných – otvíraná + sklopná,
u vícedílných – všechna křídla
otvíraná + l křídlo sklopné,
u balkónových dveří –
otvíraná.
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Osazená okna budou splňovat požadavky na akustické
vlastnosti. Na vyměněná okna
poskytuje dodavatel záruku
36-ti měsíců.
Nad rámec standardního
provedení je možno se s dodavatelem prací dohodnout na
dalších úpravách oken a doplňcích. Tyto práce a dodávky
však hradí majitel nemovitosti
dodavateli na své náklady.
Pokud vlastník dotčené
nemovitosti výše uvedenou
úpravu odmítne, uvede tuto
skutečnost písemně v Dohodě
(viz dále).
Dodavatel prací je firma
Fenestra CZ spol. s r.o., kterou
při jednáních s vlastníky
nemovitostí zastupuje p. Ing.
Daniel Mašek.
Firma provede nejprve
detailní zaměření jednotlivých
oken a domluví s vlastníkem
objektu termín realizace.
O této skutečnosti bude mezi
oběma stranami uzavřena
písemná DOHODA, v niž
budou uvedeny výše uvedené
podrobnosti. Po ukončení

prací a odstranění VŠECH vad
a nedodělků bude o této
skutečnosti oběma stranami
sepsán zápis (DOHODA, Část
2), který je nedílnou částí
DOHODY. Ta obsahuje též
ustanovení, na základě kterého
se nově osazená okna stávají
majetkem vlastníka nemovitosti a řeší také postup při
případných reklamacích. Jakékoliv připomínky a námitky je
nutno uplatnit PŘED podepsáním zápisu (DOHODA,
Část 2) o odstranění VŠECH
vad a nedodělků.
Kontakty potřebné k realizaci přijímá Marie Černá na
tel. č. 602 165 777.

Zajištění zimní údržby komunikací a chodníků v r.2009/2010
Dle ustanovení nového
zákona o komunikacích,
platného od 1. 11. 2009, je
povinností vlastníka (Města
Klatovy) udržovat tyto
chodníky a komunikace ve
schůdném a sjízdném stavu.
V Klatovech a integrovaných
obcích toto zajišťují Technické
služby města Klatov, které ve
spolupráci se smluvně zajištěnými subjekty zimní
údržbu zabezpečují. Samotné
město Klatovy je rozděleno do
deseti rajónů, které jsou
uklízeny dle pořadí důležitosti.
I. pořadí - chodníky a komunikace vedoucí ke zdravotnickým zařízením, školám,
školkám, autobusovým zastávkám a centrum města, kde
pomáhají po úklidu technikou
s dočišťováním i pracovníci
veřejné služby, ale pouze ve
všední dny. II. pořadí chodníky a obslužné komu-

foto Rudolf Lang

nikace vedoucí k centru města
mimo komunikace, které jsou
ve správě organizace Správa
a údržba silnic. III. pořadí chodníky a komunikace
v sídlištích a okrajových
částech města.
Veškeré tyto oblasti jsou
zpracovány a vyznačeny

v centrální mapě Klatov.
V integrovaných obcích je
zabezpečena zimní údržba
Technickými službami a nasmlouvanými subjekty (místní
Sbory dobrovolných hasičů,
dohody o provedení práce
s místními občany). Jedná se
celkem o 22 obcí, z toho 11

obcí i s chodníky. Pro účely
zimní údržby využívají
Technické služby tuto techniku: 2x autosypač, 2x traktor
s radlicí, 2x multicar s radlicí
a posypem, 1x Ladog-sypač
s radlicí, 4x malotraktor s radlicí a posypem, 1x Avant s radlicí a posypem, 2x nakladač
na sůl, posypový materiál
a odvoz sněhu.
Celková organizace zimní
údržby je řízena z Technických služeb města Klatov.
K dispozici jsou určené rozpisy služeb a pohotovostí,
smlouvy s dodavatelskými
subjekty k zajištění sjízdnosti
a schůdnosti komunikací
a chodníků v Klatovech
a integrovaných obcích. Vše
podléhá nařízení Města Klatov
č. 2/2009 o plánu zimní údržby
pro Klatovy a integrované
obce.
Jiří Pour, ředitel TSMK
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 15.10.2009 další, v pořadí již
XXIX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby
a nachází se na území města
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
a územního obvodu města
Klatov. Dům musí být starší 10
let, pouze u titulu Zateplení
obvodového pláště domu musí
být starší 5 let.
Na žádosti musí být
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise,
který obdrží každý zájemce o
poskytnutí půjčky. V případě
stavby vyžadující stavební
povolení musí mít žadatel v
době podání žádosti o půjčku
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
Na základě zájmu občanů byl nově rozšířen titul č. 16
Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení o ohřev vody
včetně instalace solárních panelů v domě, kde je možno
poskytnout půjčku do výše 50 000 Kč na 1 byt. Lhůty splatnosti
půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta splatnosti půjček
je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376347234.
Uzavírka podání žádostí XXIX. kola je do 26.2.2010.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do
31.3.2010.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
/dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 30 tis. Kč
na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 40 tis. Kč
na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytě, kde dosud
není

4 roky

3%

do 30 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 300 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 350 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce výtahu v
domě

4 roky

3%

do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace,
plynu, topení a ohřevu vody vč.
instalace solárních panelů v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Název/účel

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Nová pravidla o nájmu bytů ve vlastnictví města
Rada města schválila
s platností od roku 2010 nová
Pravidla o nájmu bytů ve
vlastnictví města Klatovy.
Pravidla upřesňují podmínky
nájmu bytů, jako je doba trvání
nájemní smlouvy, splatnost
nájemného, výše poplatku
z prodlení, možnost uzavření
dohody o posečkání a placení
dluhu ve splátkách, podmínky
zániku nájmu bytů apod.
Největší změna, kterou
nová pravidla přinášejí, je
změna výběru budoucích
nájemců městských bytů. Od
r. 2010 již nebude vedena
evidence žádostí o byt. Nově
budou moci žadatelé podat
žádost na nájem konkrétního
bytu.
Zveřejnění nabídky
Vždy od 15. do posledního
dne kalendářního měsíce bude
na úřední desce Městského
úřadu (průjezd vedle vchodu
do radnice), na elektronické
úřední desce Městského úřadu
(www.klatovynet.cz/mukt/
prodeje.asp), na webových
stránkách Správy nemovitostí
Klatovy (www.snklatovy.cz)
zveřejněna nabídka volného
bytu. V nabídce bude vedle
adresy, popisu bytu a výše
nájemného uvedeno i datum
prohlídky bytu a datum, do
kterého lze podat žádost
o nájem bytu.
Podání žádosti
Zájemce o byt si vyzvedne
tiskopis žádosti v kanceláři č.1
Správy nemovitostí Klatovy
s.r.o. Dobrovského 148/II,
nebo v podatelně Městského
úřadu v Klatovech. Bude mít
rovněž možnost stáhnout si
tento tiskopis z webových
stránek městského úřadu
(http://www.klatovy.cz/mukt/
formulare.asp) nebo SNK
(http://www.snklatovy.cz/
ke-stazeni2/). Tiskopis včetně
příloh, kterými jsou čestné
prohlášení žadatele a po-

tvrzení o výši příjmů, lze podat
do data určeného v nabídce na
adrese Správa nemovitostí
Klatovy s.r.o., Dobrovského
148/II, Klatovy nebo v podatelně Městského úřadu,
nám. Míru 62/I.
Žádost může podat každý
občan, kterému je více než 18
let a je právně způsobilý
k právním úkonům. Žádost
může podat i občan, který je již
nájemcem městského bytu, ale
pouze za podmínky, že
současně s nájemní smlouvou
na nový byt uzavře dohodu
o ukončení nájemního vztahu
k bytu, jehož je do té doby
nájemcem.
Posouzení žádosti a výběr
nájemce
Žádost posoudí bytová
komise, která přihlédne
především k sociální a bytové
situaci žadatele, a sestaví
pořadí zájemců. Komise při
posuzování také zohlední, zda
jde o občana s bydlištěm nebo
zaměstnáním v Klatovech, zda
a z jakého důvodu je žadatel
dlužníkem města, zda s ním
v minulosti nebyl ukončen
nájemní poměr z důvodu
neplacení nebo špatného
užívání bytu, zda je žadatel
vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti
určené k bydlení a k důvodům,
proč ji nemůže užívat
k bydlení apod.
Konečné slovo patří radě
města, která rozhodne, se
kterým z doporučených
zájemců bude uzavřena
nájemní smlouva.
Doba trvání nájemní
smlouvy
U nově uzavíraných
nájemních smluv se uzavírá
nájemní vztah obvykle na
dobu určitou - 12 kalendářních
měsíců. Při splnění podmínek
řádného užívání bude nájemní
vztah bez dalšího obnoven
vždy na období dalších 12

kalendářních měsíců. Podmínkami řádného užívání bytu
se rozumí, že bude včas
hrazeno nájemné vč. záloh na
služby a budou dodržovány
podmínky užívání bytu
a společných prostor uvedené
v nájemní smlouvě a právních
normách.
Byty zvláštního určení
Výše uvedený postup se
nevztahuje na byty v domech
určených pro bydlení seniorů,
kde zůstala zachována
současná pravidla. Také se
nevztahuje na byty zvláštního
určení, byty v domech
vyčleněných pro osoby
v nepříznivé sociální situaci
a pro ubytovnu v Zahradní ul.
Žádosti o tento typ bydlení
eviduje Správa nemovitostí
Klatovy s.r.o.
Podrobně se s Pravidly
o nájmu bytů mohou zájemci
seznámit na webových
stránkách městského úřadu
nebo Správy nemovitostí
Klatovy s.r.o.
Změna zásad prodeje
bytů ve vlastnictví města
V souvislosti se zrušením
evidence žadatelů o nájem
bytu přijalo zastupitelstvo

města novelu Zásad prodeje
bytů ve vlastnictví města.
I nadále bude město uvolněné
byty v domech, kde již vzniklo
společenství vlastníků, nabízet
k prodeji. Nejprve je nabídne
ke koupi zájemcům z řad
občanů, kteří mají uzavřenu
nájemní smlouvu na městský
byt v domech vyloučených
z prodeje (seznam těchto
domů je uveden v příloze
Zásad prodeje). Podmínkou je,
že nájemce bude mít uzavřenu
nájemní smlouvu alespoň 4
roky a že před převodem
kupovaného bytu podepíše
dohodu o ukončení nájmu
v současném bytě a jeho
vyklizení.
Pokud o koupi bytu v prvním kole neprojeví nikdo
zájem, bude byt nabídnut
k prodeji na volném trhu a to
formou obálkové metody.
Nabídka bytů k prodeji bude
uveřejněna na úřední desce
Městského úřadu a v tisku.
Rovněž Zásady prodeje
bytů vč. seznamu neprodejných bytů jsou zveřejněny
na webových stránkách
Městského úřadu a Správy
nemovitostí Klatovy s.r.o.
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Partnerské město Polevskoj

Podpis smlouvy
Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr
Vážení spoluobčané,
koncem měsíce ledna jsme
s panem místostarostou Ing.
Janem Vránou a pracovníkem
městského úřadu Bohumilem
Knotkem navštívili uralské
město Polevskoj. Cílem naší
návštěvy bylo podepsání
partnerské smlouvy, jejíž
znění schválili zastupitelé již
na jaře loňského roku.
Vzhledem ke vzdálenosti,
pracovním povinnostem a na
podzim probíhajícím komunálním volbám v Polevském
se nám podařilo najít pro obě
strany vyhovující termín až
uprostřed pravé ruské zimy.
Toto roční období mám velmi
rád. Přesto mne teploty
klesající pod – 40°C poněkud
zaskočily. Ještě víc však to, že
běžný pracovní život obyvatel
města se nezastavil. Snad jen
na přírodních kluzištích byli
jen opravdoví nadšenci.
Hostitelé nám, s výjimkou
neděle, připravili velmi bohatý
pracovní program. Měli jsme

možnost
seznámit
se
s výrobou ve velkých průmyslových závodech i menších
privátních provozovnách.
Nesmírně zajímavé byly i návštěvy vzdělávacích zařízení od
mateřských škol po střediska
volného času dětí a mládeže.
Právě do této oblasti jsou
prioritně investovány velké
finanční prostředky. Nejsou to
však jen peníze státní či
městské. Významným podílem přispívají též podnikatelé.
Ostatně jsou to právě oni, kteří
se za svoji odvahu a pracovní
nasazení těší velké úctě
obyvatel Polevského. A nebyla
to rozhodně slova chvály
pronesená formálně.
Vyvrcholením pobytu pak
byl slavnostní podpis
partnerské smlouvy v důstojném prostředí místního
Paláce kultury, který proběhl
ve středu 27. ledna 2010.
Především s ohledem na
pochmurnou minulost našich
vzájemných vztahů jsem o
tomto aktu dlouho přemýšlel.

Po důkladném zvážení všech
skutečností jsem přesvědčen,
že to je krok správný. A to hned
z několika pohledů.
Přistoupili jsme k němu
jako rovnocenný, po všech
stránkách vyspělý partner,
který chce a ne musí. Smlouva
je plně oproštěna od politických proklamací a jednoznačně se „dívá“ do budoucna.
Je zaměřena zejména na
mladou generaci. Setkávání
mládeže a vzájemné poznání
kultury je snad jedinou cestou,
jak křivdy minulosti překlenout. Pádným důkazem
toho rozhodně jsou i dnes
velmi dobré a přátelské vztahy
se sousedním Německem. Za
důležité považuji i možnosti,
které tamní trh nabízí. Místní
podnikatelé se velmi zajímali
o spolupráci s klatovskými
partnery. Domnívám se, že
především v hospodářsky
složité době by bylo hrubou
chybou ze strany města nepokusit se tyto dveře pootevřít.
Jak jsme se mohli přesvědčit,
jiné a velmi bohaté země se
totiž o to samé snaží velmi
usilovně. Jasně si uvědomují,
že se pohybují v zemi, která
prošla až neuvěřitelně rychlým
vývojem a v mnohém se
změnila téměř k nepoznání.
Skutečně tomu tak je. A vím
velmi dobře, o čem mluvím.
Mám stále v živé paměti
poměry ve stejné zemi před 25
lety.
Co se nezměnilo, je hrdost
jejích obyvatel na své město
a zemi. Ta nám bohužel někdy
chybí. Neprávem. Máme se
totiž také čím pochlubit.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva
Úterý 23. 3. 2010 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba
Jednání Rady města
Úterý 16. 2. 2010
Úterý 2. 3. 2010
Vybráno z obsahu:
Jubilea 2010
+ granty pro rok 2010
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 5. a 19. 1. 2010
str. 3 a 4
Bývalá zdrávka
str. 4
Fotoreportáž z návštěvy
Polevskoje
str. 5
Smlouva o partnerství
str. 6
Fond rozvoje bydlení
Další kolo poskytování půjček
str. 7
Mažoretky Modern
+ informace Měks
str. 8

POZVÁNKA
Úterý 23. února 2010
13.30 hodin, velký sál KD

MASOPUSTNÍ
ODPOLEDNE
Tradiční masopustní zábavné
odpoledne pro seniory, které
připravili senioři klatovského
seniorského klubu.
Pořádají jej za spolupráce
Městského ústavu sociálních
služeb a MěKS Klatovy.
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Oslavme společně jubilea roku 2010

Rok 2010 je významným
rokem pro město Klatovy
a jeho obyvatele. Slavíme
750 let od založení králem
Přemyslem Otakarem II.
Dnešní doba ukazuje, jak
velkým stratégem tento
významný český král byl. Ve
druhé polovině 13. stolení
založil mnoho měst při
západní hranici svého
království. Naše město se
vyznačuje šachovnicovým
uspořádáním středu, po
staletí vzkvétalo a v dnešní
době se pyšní mnoha
úžasnými architektonickými
památkami. Kromě nich
nabízí svým obyvatelům
a návštěvníkům mnoho

radnici. Kromě vzpomenutí
na zakladatele hudební
školy, se kterým nás seznámil p. Jiří Hostýnek,
v programu vystoupili bývalí
žáci, dnešní významní
umělci. Připomeňme prvního houslistu České filharmonie mistra Miroslava
Vilímce doprovázeného
svým bratrem Vladislavem
Vilímcem. Svým připraveným programem vzdali
hold své mamince Iloně
Vilímcové, která na hudební
škole působila.

Všichni ocenili vynikající
výkony všech účinkujících
dlouhotrvajícím potleskem.
V programu, který pro
nás ZUŠ chystá na
18. 2. 2010 vystoupí také
současní i bývalí žáci této
školy.
Přijďte si poslechnout
skladby světových mistrů
v tento den na klatovskou
radnici v 19 hodin.

Mgr. Věra Tomaierová
dalších „exklusivit“.
místostarostka města
Krásné výročí 150 let
svého trvání slaví městská
knihovna. Výstava k tomuto
výročí bude zahájena
2. 3. 2010 v prostorách
knihovny, kde se také budou
odehrávat další významné
akce v průběhu celého roku.
22. dubna oslaví 150 let
svého trvání pěvecký sbor
Šumavan, shlédnout jejich
pořad můžeme v tento den
v MěKS.
A do třetice slaví naše
hudební škola 70 let svého
trvání. ZUŠ Klatovy připravila sérii koncertů, z nichž
druhý v pořadí jsme dne Koncert k 70. výročí založení ZUŠ Klatovy.
foto Jiří Jiřík
21. 1. vyslechli na klatovské Miroslav Vilímec a Vladislav Vilímec.

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2010
1.

Uspořádání sportovních aktivit mládeže
(organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2.

Uspořádání kulturních aktivit mládeže

3.

Historie, kultura a přítomnost Klatov
(odborné zpracování tématu)

4.

Podpora významných akcí, spolkové činnosti

5.

Doprovodné akce k 750. výročí města Klatov

(Tato témat byla schválena na 25. zasedání Zastupitelstva města
Klatov dne 15. 12. 2009)

prospěchu, i když se nevztahují k vyhlášený oblastem grantů.

Projekty lze podávat do 28. 2. 2010.

Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31.3.

Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na
internetových stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout i v sekretariátu místostarostky Mgr. V. Tomaierové
a na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
v Klatovech.

Upřesňující informace pro žadatele o grant

Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se

domnívají, že mohou výrazně přispět k veřejnému

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR
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Informace z jednání Rady města Klatov
Rada města 5. ledna 2010
Prvního letošního jednání Rady města se zúčastnili všichni její
členové, kteří se ve svižném tempu vyrovnali s dvaceti třemi
body programu i se dvěma zprávami vedení.
Veřejné zakázky
Nejprve bylo uzavřeno výběrové řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Dešťová kanalizace přes areál
Dragounských kasáren, Klatovy.“ Předpokládaná hodnota
zakázky byla podle projektové dokumentace bezmála 8,8 mil.
Kč včetně DPH. Nabídku podalo sedmnáct firem, z nichž pět
bylo vyzváno přímo. Rozsah nabídkových cen včetně DPH byl
od zaokrouhleně 4,6 mil Kč (tři firmy) po 8 mil. Kč (dvě firmy).
Protože jediným výběrovým kriteriem byla výše nabídkové
ceny, vítězem se stala firma, která zhotoví kanalizaci za nejnižší
cenu. Problematikou velkého rozsahu nabídkových cen i jejich
vztahu k projektové ceně se bude Rada ještě zabývat. Pozitivní je
však to, že velká konkurence mezi stavebními firmami a včasné
vyhlášení zakázek přináší úspory městských peněz.
Dvě vyhlášené veřejné zakázky se týkaly oprav místních komunikací v Klatovech (chodníky a vozovky s chodníky). Na obě
zakázky má Hospodářský odbor připraveno celkem 6,3 mil. Kč.
Třetí, pro motoristy i chodce poměrně významná oprava, se týká
světelné signalizace na křižovatkách u Sokolovny a Na
rybníčkách. Jedná se o dvě poslední křižovatky v Klatovech
osazené nevyhovujícími řadiči. Dokonce podle tvrzení
vedoucího Hospodářského odboru to jsou poslední řadiče svého
druhu ve střední Evropě. Na tuto nezbytnou modernizaci se
počítá s částkou 1,6 mil. Kč. Vzhledem k naléhavosti byl návrh
včetně režimu zakázky po kratší diskuzi schválen jednomyslně.
Vyúčtování městských trhů
Hospodářský odbor předložil vyúčtování trhů na klatovském
náměstí. Poplatky vybrané za pronájem veřejného prostranství
činily loni 637 900 Kč. Pro porovnání v roce 2000 to byly téměř
dva miliony. Za posledních deset let přinesly tak trhy na náměstí
téměř 12,5 mil. Kč do městské pokladny. Za předcházející
období to byla částka ještě vyšší.

Ředitelka Správy nemovitostí Ing. Adámková předložila
definitivní znění pravidel a zásad, podle kterých se budou
obsazovat byty ve vlastnictví města. Tato pravidla byla
jednomyslně schválena. Jak již bylo dříve sděleno, jsou
zveřejněna mimo jiné na internetových stránkách města. Všichni
zájemci o nájem by se s nimi měli seznámit, protože je nutné, aby
sledovali aktuální nabídku volných bytů.
Jednání bytové komise
Na základě návrhu bytové komise bylo rozhodnuto o vypovězení
dvou nájmů z důvodů neplacení dlužného nájemného. Přes
veškerou snahu města se totiž nepodařilo v prvním případě
dosáhnout plnění sjednaných splátek a ve druhém dokonce
dlužník na upomínky nereaguje se správou městských bytů
vůbec nekomunikuje.
Na žádost nájemníků suterénních bytů jim bylo sníženo nájemné o
deset procent. Došlo tak k zohlednění nižší kvality bydlení.
K hladkému schválení přispělo i to, že se jedná pouze o pět bytů.

Jednání Rady města 19: ledna 2010
Na pozvánce k jednání Rady města bylo uvedeno dvacet čtyři bodů,
další tři byly zařazeny dodatečně. Vzhledem k pečlivě připraveným
materiálům probíhalo jednání bezproblémově.

Návrhy na majetkoprávní úkony města
Pracovníci Odboru rozvoje města Ing. Klemsová, Ing. Kudrnková a V.
Mazanec předložili návrh dvanácti úkonů, k nimž na jednání podala
vysvětlení vedoucí odboru Ing. Pleskotová. Šest záměrů prodeje bytů
nebo pozemků bylo doporučeno zastupitelstvu ke schválení. Dále pak
bylo schváleno zřízení tří věcných břemen ve prospěch správců sítí
a jeden pronájem nevyužitého městského pozemku.

Veřejné zakázky
Bylo uzavřeno výběrové řízení na úpravu fasády domu na rohu
Plánické a Vídeňské ulice. Firma vybraná ze šesti hodnocených
zhotoví třímiliónovou zakázku o zhruba čtyři sta tisíc laciněji, než
bylo předpokládáno. Pro zajímavost jedna z firem oproti tomu nabídla
cenu asi o 600 tisíc vyšší než ta vítězná.
Rada schválila vyhlášení tří veřejných zakázek za celkem třicet
milionů korun. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce města
v tištěné i elektronické podobě.

Petice za bezpečný přechod Plánické ulice u ZŠ Čapkova
Rodiče žáků Základní školy Klatovy Čapkova ulice zaslali
starostovi a Radě města petici v níž žádají, aby byla provedena
technická opatření ke zvýšení bezpečnosti jejich dětí při
přecházení Plánické ulice před hlavním vchodem do školy.
K navrhovaným řešením se vyjádřil Hospodářský odbor města.
Veškerá opatření jsou limitována tím, že se jedná o komunikaci
druhé třídy spravovanou krajem i tím, že mohou být i finančně
náročná. Po diskuzi byl dalším jednáním v této věci pověřen
starosta města.
Platy v příspěvkových organizacích
Podle přijatého usnesení Rady města zůstávají objemy
mzdových prostředků v Technických službách, Městském
kulturním středisku, Městské knihovně a v Městském ústavu
sociálních služeb zachovány na úrovni loňského roku.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k městským
bytům

foto Rudolf Lang
Úprava fasády domu č. 3/I.
Dům v samém centru Klatov na rohu ulic Vídeňské a Plánické.
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3
Výstavba nových komunikací a chodníků
Hospodářský odbor města navrhl, aby se začalo s projekční přípravou
výstavby místních komunikací Za Tatranem v Lubech, v lokalitě
v Němcích v Lubech a Na vršku ve Štěpánovicích. Dokumentace se
připraví i pro rekonstrukci komunikaci U Retexu a pro nové chodníky
ve Štěpánovicích a Točníku. Předpokládané náklady na zhotovení
projektových dokumentací se přibližují ke dvěma milionům korun.

Nové parkoviště
Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v sídlišti Za Beránkem
doporučila Komise pro zpracování systému zajištění dopravy v klidu
vybudovat parkoviště v části zelené plochy podél ulice Na Chuchli.
Mělo by tak vzniknout 121 parkovacích míst. Předpokládané finanční
náklady ve výši 5,5 mil. Kč budou získány převodem z přebytku
hospodaření (úspor) investičních akcí zajišťovaných Hospodářským
odborem města.

Závěry vnitřní kontroly
Pracovnice útvaru vnitřní kontroly města Ing. Žáková provedla
pravidelnou kontrolu vybraných nákladových účtů v akciové
společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, v níž má město
Klatovy čtyřicetiprocentní podíl. Rada vzala na vědomí, že nebyly
zjištěny žádné nedostatky.

Bývalou „zdrávku“ využijí ke cvičení

foto Rudolf Lang
Nové parkoviště.
Parkovací místa by měla vzniknout podél ulice Na Chuchli.

Příští jednání Rady města: úterý 16. 2. 2010
Vybral a zpracoval: Stanislav Míka, člen Rady města

VÝZVA
absolventům výtvarného oboru
Základní umělecké školy
Josefa Kličky v K|atovech

foto Rudolf Lang

S nástupem jara se opět
rozběhnou práce na Tylově
nábřeží. Během několika
měsíců bude upraveno celé
prostranství mezi Drnovým
potokem a Nádražní ulicí.
Vzniknou nejen nové komunikace, ale i několik desítek
parkovacích míst. Spolu
s přilehlou cyklostezkou a nedalekým centrem města by
měla vytvořit dostatečné
zázemí pro přijíždějící
cykloturisty.
Nedílnou součástí stavebních úprav Tylova nábřeží
bude demolice zchátralé
a z bezpečnostních důvodů
mnoho let již nevyužívané
budovy zdravotní školy.

V únoru a březnu všechny její
prostory ještě ožijí. Využijí je
totiž několikrát jednotlivé
složky integrovaného záchranného systému a jednotky
dobrovolných hasičů k ostrému procvičení zásahové činnosti. Již podzimní povodňové
cvičení na Úhlavě ukázalo, že
jsou to skuteční profesionálové, na které se můžeme
v mimořádných situacích
spolehnout. A tak je snad jen
dobře, pokud budova bývalé
„zdrávky“ naposledy poslouží
právě jim.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

V letošním roce 2010 oslaví Základní umělecká škola
J. Kličky v Klatovech sedmdesáté výročí svého vzniku.
Za tu dobu prošlo jejími lavicemi mnoho adeptů umění
hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického.
U příležitosti tohoto výročí, byť výtvarný obor vznikl až
v šedesátých letech, by rádi učitelé výtvarného oboru
uspořádali výstavu svých bývalých absolventů
nazvanou „LÍHEŇ“. Jak název napovídá, bude se
jednat o výstavu absolventů, kteří se profesionálně nebo
zájmově výtvarným uměním zabývají.
Výstavu „Líheň“ plánujeme na květen 2010 ve výstavní
síni kostela Sv. Vavřince v Klatovech.
Prosíme vás, kteří máte o vystavení svých prací zájem,
přihlaste se na adresu :
Základní umělecká škola J. Kličky
Plánická 208
339 01 Klatovy
nebo na mailové adresy :
zus.klatovy@worldonline.cz
jarmilastepankova@centrum.cz
Za učitele výtvarného oboru : Jarmila Štěpánková
Zdeňka Dvořáková
Marie Kubalíková
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Fotoreportáž z návštěvy Polevskoje

Oficiální přijetí u starosty Polevskoje.

Tradiční přijetí v centru volného času mládeže.

Návštěva mateřské školky.

Rudolf Salvetr a Dmitrij Vasilijevič Filippov.
Starostové obou partnerských měst při slavnostním
podpisu smlouvy o partnerství.

Návštěva pietního místa, kde byla zavražděna carská rodina.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 15. 10. 2009 další, v pořadí již
XXIX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby
a nachází se na území města
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
a územního obvodu města
Klatov. Dům musí být starší 10
let, pouze u titulu Zateplení
obvodového pláště domu musí
být starší 5 let.
Na žádosti musí být
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise,
který obdrží každý zájemce o
poskytnutí půjčky. V případě
stavby vyžadující stavební
povolení musí mít žadatel v
době podání žádosti o půjčku
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
Na základě zájmu občanů byl nově rozšířen titul č. 16
Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení o ohřev vody
včetně instalace solárních panelů v domě, kde je možno
poskytnout půjčku do výše 50 000 Kč na 1 byt. Lhůty splatnosti
půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta splatnosti půjček
je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376347234.
Uzavírka podání žádostí XXIX. kola je do 26. 2. 2010.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do
31. 3. 2010.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
/dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 30 tis. Kč
na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 40 tis. Kč
na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytě, kde dosud
není

4 roky

3%

do 30 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 300 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 350 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce výtahu v
domě

4 roky

3%

do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace,
plynu, topení a ohřevu vody vč.
instalace solárních panelů v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 50 tis. Kč
na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 20 tis. Kč
na 1 byt

Název/účel

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Mažoretky Modern při Měks v Klatovech
Mažoretky Modern při Měks v Klatovech pod
vedením Dany Grünerové se o víkendu 16. 1. 2010
zúčastnily Mistrovství ČR v twirlingové soutěži sóla a
dua, která se konala ve městě Nymburk. Naše město
zastupovala tři děvčata, která už v těchto disciplínách
soutěží třetím rokem. „Jelikož se rozhodlo, že se tato
soutěž nebude konat v červnu jako ostatní soutěže, ale
již v lednu kvůli postupu na ME, tak jsme s děvčaty
tvrdě trénovali už od prázdnin.“ uvedla choreografka
Dominika Horejšová. „Naše soutěžící bojovaly o medaile v disciplínách rytmické taneční sólo, kde si
každý vybral libovolnou hudbu, na kterou si udělal
choreografii dle vlastního uvážení a dále pak
v disciplíně sólo povinná hudba, kde mají všechny
soutěžící stejnou hudbu a sestava se skládá
z povinných prvků, otoček, podmetek a twirlingu.“
doplnila Dominika. Z mažoretek skupiny Modern se
zúčastnila soutěže Michaela Lávičková, Natálie
Moravčíková a Michaela Staňková, kdy se
M. Lávičková a N. Moravčíková umístily na pátém a
šestém místě, a Michaela Staňková si odvezla z obou
disciplín zlatou medaili a tudíž i postup na Mistrovství
Evropy, které se bude konat o Velikonocích ve Skotsku
v městě Edinburg. Pro naše děvčata touto soutěží ale
sezóna nekončí a všechny se pilně připravují na
Mistrovství Čech v disciplínách sólo a duo s rekvizitou Michaela Staňková.
a sólo a duo klasická mažoretka, které se koná 17.18.4. zde v Klatovech.
- Měks -

Klatovská výprava.
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Dobrá investice

Vážení spoluobčané,
ve středu 24.02.2010 již
tradičně navštívili klatovskou
radnici úspěšní mladí
sportovci. Společnost to byla
skutečně velmi pestrá, a to
nejen sportovním zaměřením.
Mezi „dlouhány“ z týmu
loňských vícemistrů republiky
v basketbalu chlapců do 16 let
se téměř ztrácely nejmladší
tenisové naděje. O tom, že to
s raketami již umí velmi dobře,
však nemůže být nejmenších
pochyb. Účelem setkání
rozhodně není jen oficiální
prezentace mnohdy skutečně
mimořádných výkonů. Jde mi
především o to, aby se spor-

tovci různorodě zaměřených
odvětví navzájem potkali.
Často totiž znají jeden druhého
jen z novinových článků a
fotografií. Ostych sportovcům
vlastní není. Záhy proto našli
společnou řeč a lamentace na
tréninkovou řeholi se s obdivuhodnou rychlostí střídaly
s radostnými vzpomínkami na
chvíle, kdy si plnými doušky
vychutnávali úspěchy, pocity
vítězů.
Za nimi však stojí i trenéři a
rodiče. Právě s nimi jsem pak
hovořil o realitě méně
radostné. Zároveň však zcela
nezastupitelné pro další péči
o mladé sportovní naděje. Bez
jejich odborného vedení,
morální a zejména finanční
podpory ze strany rodičů
a sponzorů bychom se
z vítězství a úspěchů na
sportovních kolbištích radovali jen stěží. Jsem velmi rád,
že zastupitelé i v opravdu
nelehkém období příprav
a schvalování letošního
rozpočtu na podporu sportovních a kulturních aktivit
dětí a mládeže nezapomněli.
Dokonce objem financí na
zajištění jejich pravidelné

činnosti ponechali ve výši
roku předcházejícího. Zároveň
jsme v duchu schválených
„Zásad pro podporu sportovních a kulturních aktivit…“
připraveni i nadále podporovat
mimořádné úspěchy v podobě
účasti v nadregionálních
soutěžích. A to nejen u
mládežnických družstev.
Nelze však ze zcela pochopitelných důvodů spoléhat
jen na pomoc Města, byť je
nezastupitelná. Dobře si
uvědomuji, že bez pomoci
rodičů, kteří neváhají
„obětovat“ nemalé oddílové
příspěvky (mnohdy i více než
5000Kč), by mnohé sporty
v Klatovech zanikly.
Rád bych proto i touto
cestou poděkoval vám všem,
kteří vytváříte svým dětem a
svěřencům tolik potřebné
zázemí pro jejich činnost a
rozhodně užitečné naplňování
volného času. Jsem přesvědčen, že je to investice
mimořádně dobrá.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva
Úterý 23. 3. 2010 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba
Jednání Rady města
Úterý 16. 3. 2010
Úterý 30. 3. 2010
Vybráno z obsahu:
Městská policie v roce 2010
Stav komunikací - březen
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 2. a 16. 2. 2010
str. 3 a 4
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str. 4
Velikonoce - svátky jara
str. 5
Odbor školství, kultury a
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str. 5
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Svátek pod bezednými koši
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mužů, oficiální akce k výročí
750 let založení města Klatov
str. 7, 8
Komunitní plánování
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Městská policie Klatovy v roce 2010
pprap. Karel Steininger
vprap. Tomáš Lepší
pprap. Josef Vlček
vprap. Roman Hejna
pprap. Jaroslav Homolka
pořádková pěší služba
stržm. Pavel Smital
stržm. Ondřej Gabriel
stržm. Vlastimil Weber
stržm. Štefan Fejerčák
stržm. Waltr Schmidt
str. David Vereš
str. Petr Diepold
str. Pavla Olexiková

Struktura Městské policie
k 1.1.2010
velitel Městské policie
kpt. Ing. František Kacerovský
zástupce velitele
ppor. Luboš Hošek
operační oddělení
( stálá služba )
mjr. Vladimír Kubíni
ppor. Jan Červený
ppor. Josef Háva
ppor. Miroslav Štampach
motorizovaná pohotovostní
jednotka
vprap. Jan Šlais
prap. Filip Řezáč
vprap. Petr Brabec

Konečný počet strážníků Městské
policie k 1. 1. 2010 byl 23.

Srovnání činnosti Městské
policie v roce 2008 a 2009 :
Na úseku přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu bylo v roce
2009 strážníky řešeno 4.844
přestupků, což je o 256
přestupků méně než v roce
2008. Celková částka uložená
na pokutách za přestupky na
úseku dopravy je 221.500 Kč.
Snížení ve srovnání s rokem
2008 je o 34.700 Kč.

Na úseku přestupků proti
pořádku, občanskému soužití
a majetku bylo strážníky
řešeno 436 přestupků, což je
o 78 přestupků více než v roce
2008.
Celková částka uložená na
pokutách je 244.600 Kč.
Nárůst ve srovnání s rokem
2008 je o 62.600 Kč.
Každoroční nárůst přestupků
v této oblasti je z důvodu
řešení drobných krádeží
v obchodních domech.
V přestupcích podle
vyhlášek města je počet
odhalených přestupků 6.210.
I zde je nárůst řešených
přestupků o 1.661. Celková
částka uložená na pokutách za
přestupky podle vyhlášek
města je 179.300 Kč. Nárůst
ve srovnání s rokem 2008 je o
88.700 Kč.
V oblasti trestné činnosti,
která spíše spadá do
kompetence Policie České
republiky se strážníkům
podařilo odhalit 11 trestných
činů a při tomto bylo zadrženo
13 pachatelů trestné činnosti.

Hlídky městské policie
zadržely 3 osoby, na které bylo
vyhlášeno celostátní pátrání
a byl vydán příkaz k jejich
zadržení. Strážníci MP
předvedli 159 osob na
OO PČR k prokázání
totožnosti a 21 na služebnu MP
k sepsání zápisu o podaném
vysvětlení.
V roce 2009 se na městskou
policii obrátili občané i organizace s různými žádostmi,
stížnostní a oznámeními
v 1974 případech. Proti roku
2008 je to o 204 případů méně.
V roce 2009 městská policie
zabezpečovala celou řadu
sportovních,
kulturních
i společenských akcí (Klatovská pouť, automobilové
závody, mezinárodní výstava
psů, cyklistické závody).
Městská policie prováděla
a dále provádí namátkové
kontroly restaurací, barů
a heren, zda zde nedochází
k záškoláctví nebo podávání
alkoholických nápojů mladistvým.
- MP -

Informace o prováděných pracích na komunikacích
a souvisejících objízdných trasách v měsíci březnu 2010
Tylovo nábřeží v úseku od
křižovatky s ul. Kollárova ke
křižovatce s ul. Nádražní –
v souvislosti s realizací akce
„Cyklotrasa Mnichov – Praha –
úseky Deggendorf a Klatovy“
došlo k úplné uzavírce tohoto
úseku komunikace. Výstavba
kryté lávky přes Drnový potok,
chodníku a cyklostezky byla
dokončena v prosinci 2009.
Od 1.4.2010 bude zahájena akce Stavební obnova, revitalizace a
dostavba centrální části města-Tylova nábřeží. Termín
dokončení 31.8.2010.
Je zřízena náhradní autobusová zastávka v ul. Nádražní,
proti obchodnímu zařízení BILLA.
Ulice Za Kasárny – rekonstrukce komunikace, inženýrských
sítí, vozovky, výstavba chodníků, obousměrné cyklostezky,
veřejného osvětlení, zeleně, přesunutí železničního přejezdu,
úprava ulice Za Tratí před mlékárnou, úprava komunikace mezi
Vodospolem a SÚS po železniční trať. Termín dokončení
30.6.2010.

Úplná uzavírka komunikace po etapách. Dopravní
obslužnost do areálů firem zůstane zachována.
Ulice Za Čedíkem – výstavba nové komunikace, která propojí
Plánickou ulici na příjezdu do města se Studentskou ulicí v místě
areálu BMX. Výstavba inženýrských sítí, vozovky, okružní
křižovatky, chodníků, obousměrné cyklostezky, zálivu
autobusové zastávky, veřejného osvětlení, zeleně. Termín
dokončení 30.6.2010.
Výstavba na „zelené louce“ bez uzavírek. Napojení ulice
Plánické formou okružní křižovatky bude prováděno za
provozu při částečném omezení dopravy.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte
tato nutná dopravní omezení.
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Informace z jednání Rady města Klatov
Z jednání Rady města 2. února 2010
Na programu jednání bylo dvacet tři bodů, přičemž o řadě z nich
musí s konečnou platností rozhodnout Zastupitelstvo města.
Rada k nim jako obvykle přijala pouze doporučení.
Návrhy na majetkoprávní úkony města
Tentokráte byly předloženy jen dva úkony. Schváleno bylo
zřízení věcných břemen ve prospěch správců sítí. Pak se Rada
opětovně zabývala problematickým pozemkem kolem bytového
domu v Čechově ulici. Na závěr diskuse bylo doporučeno
Zastupitelstvu, aby se pozemek majitelům bytů v domě
neprodával, ale aby se stal veřejným prostranství v majetku
města.
Veřejné zakázky
Demolici komína u domu v Cibulkově ulici provede firma, která
nabídla poloviční cenu, než byla stanovena podle stavební
dokumentace. V diskuzi bylo poukázáno na to, že u demolic je
snížení ceny veřejnou soutěží téměř pravidlem.

Zpráva o činnosti Odbor školství kultury a cestovního
ruchu
Po čtyřletém období obhajovala a vysvětlovala zprávu o činnosti
svého odboru jeho vedoucí Ing. Alena Kunešová. Obsáhlý
a přehledný dokument shrnoval i řadu zajímavý údajů. Do
klatovské mateřské školy (má deset detašovaných pracovišť) je
letos přihlášeno 771 dětí, pro které je zřízeno 31 tříd. Celková
kapacita je dostatečná a má i přiměřenou rezervu. Pět
klatovských základních škol navštěvuje dohromady 2012 žáků
rozdělených do 88 tříd. Na provoz ZŠ vynaložilo město v roce
2008 téměř 13 milionů korun. Školy navíc dostaly státní dotaci
ve výši 1 360 Kč na žáka. V tom nejsou zahnuty platy učitelů,
které v celku hradí stát. Stranou zájmu radních nezůstala ani
činnost odboru v oblasti památkové péče a kultury. Na závěr pak
bylo konstatováno, že k činnosti Odboru nejsou žádné výhrady.
Zápis z jednání komise pro nebytové prostory
Asi nejdůležitějším výsledkem projednávání bylo, že Rada na
návrh komise nevyužila smluvní možnost jednostranně zvýšit
nájemné o oficiální míru inflace z předcházejícího kalendářního
roku
Městská policie v loňském roce
Velitel Městské policie Klatovy na devíti stránkách shrnul její
činnost za rok 2009. Nejrůznější úkoly při zajišťování ochrany
veřejného pořádku plní v Klatovech 23 městských strážníků.
Jsou rozděleni do tří složek – operačního oddělení,
motorizované pohotovostní jednotky a pořádkové pěší služby.
I když vybírání pokut nelze považovat za to nejdůležitější v práci
strážníků, není bez zajímavosti, že na blokových pokutách bylo
loni vybráno 435 tisíc korun. Z hlediska přestupků bylo
nejčastěji postihováno neoprávněné stání v zónách s omezeným
parkováním a nezaplacení parkovného.
Jednání Rady města 16. února 2010

Objekt bývalých kasáren pod Černou věží.

foto Rudolf Lang

Druhé únorové jednání Rady města mělo na programu patnáct
bodů.
Vyhodnocení veřejných zakázek

Pro další chod Městského úřadu je významné zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku dalších stavebních úprav
objektu bývalých kasáren pod Černou věží. Po dokončení úprav
na konci srpna by se do rekonstruovaných prostor měl
přestěhovat Odbor výstavby a územního plánování. Pro jeho
úředníky se tak zlepší pracovní podmínky. Zlepšení pocítí
i občané, neboť dosavadní prostory v historické budově radnice
již dávno nevyhovují. Významné je i to, že se uvolní místo,
umožňující přistoupit k reálnějšímu plánování rekonstrukce
interiéru samotné klatovské radnice. Ten původní z roku 1925
navržený architektem Fantou již delší dobu nevyhovuje jak
veřejnosti tak zaměstnancům MěÚ.

Vítězem soutěže o veřejnou zakázku na opravu vyjmenovaných
vozovek a chodníků v Klatovech se staly Silnice Klatovy a. s..
Jejich nabídková cena byla 1,9 mil. korun. Druhá firma v pořadí
hodlala práce provést o šest set tisíc korun dráž. Poslední
dvanáctá hodnocená nabídka pak byla ve výši 4,5 mil. korun. Na
žádost výběrové komise doložila vítězná firma reálnost své
nabídky vysvětlením nízké ceny některých vybraných položek.
Druhá vyhodnocovaná veřejná zakázka se týkala opravy pouze
chodníků bez návaznosti na vozovky. I zde se stala vítězem
stejná firma s cenou 2,1 mil. korun. Poslední hodnocená tj.
šestnáctá firma uvedla cenu 5,7 mil. korun.

Ozvučení klatovského náměstí

Ceny stavebních zakázek

Při mnoha akcích pořádaných na klatovském náměstí se ukázalo,
že ozvučení určené kdysi především pro prvomájové proslovy
zastaralo a neodpovídá současným potřebám. Nutnost úpravy je
naléhavá zvláště v souvislosti s akcemi spojenými se sedmistým
padesátým výročím města Klatov. Rada města schválila opatření
předložené MěKS, které by se měla co nejdříve realizovat.

Rada města se již po několikáté zabývala velkým rozptylem
nabídkových cen na stavební práce i jejich velkými odchylkami
oproti cenám vypočítaných projektantem. K jedné konkrétní
zakázce si nechala předložit vysvětlení od příslušného
projektanta. Z jeho zprávy vyplynulo, že celá problematika je
složitá, podklady pro stanovení nabídkové ceny vycházejí
pokračování na straně 4
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Taktická cvičení v objektu bývalé zdravotní
školy v Klatovech
Celé cvičení HZS začne Velitel zásahu rozhoduje
V průběhu března proběhne v objektu bývalé
zdravotní školy na Tylově
nábřeží několik námětových
cvičení složek Integrovaného
záchranného systému. Celý
objekt, včetně hasičské
zbrojnice klatovských dobrovolných hasičů, by měl být
od dubna demolován, aby
ustoupil novým komunikacím
a parkovacím místům. Do té
doby bude prostorem, kde
policisté, hasiči a zdravotníci
prověří své schopnosti.
Policie ČR procvičí
několik svých útvarů, a to
kynology, zásahovou jednotku
a školící policejní středisko.
Zaměření jejich výcviku bude
úzce speciální, podle odbornosti jednotlivých složek.
Sbory dobrovolných hasičů Klatovy, Luby a Bezděkov
prověří svoji dýchací techniku
a vyzkouší záchranu osoby
z budovy včetně násilného
vniknutí do uzavřených prostor. Prostory budovy budou
silně zakouřené, úkolem bude
vyhledat předmět, který bude
představovat zachraňovanou
osobu. Vzhledem k poměrné

členitosti budovy a její neznalosti pro hasiče se bude
jednat o dokonalou simulaci
reálného zásahu.
Český červený kříž zapojí
v rámci výcviku svoji humanitární a záchrannou jednotku,
která bude procvičovat úkoly
spojené s poskytnutím první
pomoci a záchranou drogově
závislých osob.
Hasičský záchranný sbor,
územní odbor Klatovy,
uspořádá tři identická taktická
cvičení, v jejichž rámci bude
provedena záchrana zraněné
osoby z místa ohniska požáru
(ochlazování zplodin a přiblížení se k ohnisku za vyšších
teplot), vyhledání dalších osob
v prostorách budovy a jejich
záchrana (vynesení, vyvedení), následně bude provedena
lokalizace a likvidace požáru.
Do cvičení budou zapojeni
živí figuranti z řad dobrovolníků, v rizikových
místech budou použity
dřevěné figuríny. Příjezd na
místo události bude proveden
bez použití výstražných a
zvukových zařízení.

ohlášením požáru objektu
zdravotní školy na tísňovou
linku 150. Po příjezdu
jednotky HZS je škola již
evakuována, velitel zásahu od
ředitele školy získává
informaci, že po kontrole evidence evakuovaných postrádá

o zahájení průzkumu a
záchraně hledaných osob, po
zhodnocení vlastních sil a
prostředků nařizuje provést
lokalizaci a likvidaci požáru.
Cílem cvičení je ověřit
schopnost jednotky provést
zásah v simulovaných

Budovy bývalé zdravotní školy.

5 studentů. V objektu je patrné
rychle se rozvíjející plamenné
hoření dřevěného nábytku
a vnitřních konstrukcí, celá
budova je již silně zakouřena
zplodinami. Velitel se dále
dovídá, že při příjezdu
jednotky bylo slyšet volání
o pomoc z oblasti ohniska.

foto Rudolf Lang

podmínkách reálného požáru,
schopnost rychlého a bezpečného přiblížení zasahujících hasičů k ohnisku
požáru a záchrany zraněné
osoby neschopné pohybu za
použití vhodných hasebních a
ochranných prostředků.

Informace z jednání Rady města Klatov

jakožto jediného akcionáře vůči Šumavskému masokombinátu.
dokončení ze strany 3 Vlivem obvyklé lhůty splatnosti faktur za dodané teplo dluží
masokombinát teplárně platby za prosinec a leden. Současné
z velké části z konkrétních podmínek dodavatele. Investor by dodávky už probíhají na základě denních plateb. Rada města se
pak měl velmi pozorně kontrolovat, zda jsou práce prováděny ztotožnila s názorem Dozorčí rady, že dluh masokombinátu vůči
v souladu s projektem a zda je dodržován správný technologický teplárně se již nesmí zvyšovat. Předseda představenstva pak
postup. V diskuzi bylo konstatováno, že výběrové řízení je zatím informoval o tom, že masokombinát uznává své dluhy a že proto
dostatečnou obranou města proti možnému předražování. Navíc uzavřel dohodu o splátkovém kalendáři. Zmíněny byly i možné
k tomu přispívá skutečnost, že Klatovy vypisují výběrová řízení důsledky výpadku odběru, který činí zhruba deset procent
i pro zakázky na stavební práce pod šest milionů korun. Přihlásit produkce teplárny.
se může kterákoliv firma nad pět přímo oslovených, ač zákon
tento postup přímo nepředepisuje. V zákoně o zadávání Přidělení dotací
veřejných zakázek je pro tyto zakázky malého rozsahu pouze Na základě návrhu školské komise bylo rozděleno téměř sto tisíc
stanoveno, že mají být zadávány transparentně, nediskriminačně korun mezi šest žadatelů. Významnou pomoc na uhrazení
za principu rovného zacházení. Pro zakázky s vyšší hodnotou je nákladů na dopravu na nadregionální soutěže obdržely dva
pak předepsán závazný postup. Ale i tady město navíc umožňuje sportovní oddíly. Na zajištění činnosti Svazu zdravotně
podání nabídky neomezenému počtu zájemců.
postižených bylo přiděleno jako každoročně třicet tisíc korun.
Zápis z jednání Dozorčí rady Klatovské teplárny a. s.
Nejzávažnějším bodem zprávy bylo hodnocení postupu města

Příští jednání Rady města: úterý 16. 3. 2010 a 30. 3. 2010
Vybral a zpracoval: Stanislav Míka, člen Rady města
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VELIKONOCE – svátky jara
Tradičně bývají největší křesťanské svátky - Velikonoce - spojovány s
oslavami příchodu jara.
Jsou časem oslav a veselí, váže se na ně množství zvyků, živé tradice, pomlázka.
Za město Klatovy Vás zvu přivítat tyto svátky na
tradiční řemeslný trh , který se uskuteční
ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2010 na klatovském náměstí.
Kromě velikonočních pomlázek a kraslic bude k prodeji medový perník, loutky a maňásci, ručně točená
keramika a kamenina, řezbářské, dřevěné a kovářské výrobky, svíčky, suchá vazba, pedig, výrobky
z ovčí vlny a samozřejmě i stánky s občerstvením.
V doprovodném programu vystoupí:
31. března 2010 - středa
14,00 děti z Mateřské školy Klatovy, Studentská 601
- odloučené pracoviště Klatovy, ul. Koldinova
14,30 pěvecký sbor Karafiát při Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126
15,00 pěvecký sbor Klatováček při Základní škole Klatovy, Tolstého 765
15,30 pěvecký sbor Sněženky a machři při Masarykově základní škole Klatovy
16,00 pěvecký sbor při Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194
16,30 soubor TENNESSEE při MěKS Klatovy
1. dubna 2010 - čtvrtek
14,00
14,30
15,00
15,30
16,00

Mažoretky MODERN MěKS Klatovy
Taneční a pohybové studio KROK při T.J. Sokol Klatovy
Folklórní soubory Šumavánek a Šumava při T.J. Sokol Klatovy
pěvecký sbor Seniorky
Dechový orchestr mladých ZUŠ J. Kličky Klatovy

Prožijte veselé Velikonoce se spoustou sluníčka, radosti a smíchu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu upozorňuje:
1) Dotace na pravidelnou činnost kulturních a sportovních
organizací
Do 31. 3. 2010 mohou organizace, které působí na území města
Klatov podávat žádosti o dotaci na pravidelnou činnost dle
platných Zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu
města Klatov. Podkladem pro přiznání dotace musí být v tomto
jarním termínu seznam aktivních členů, kteří v tomto roce
dovrší maximálně 18 let věku, včetně jejich bydliště a data
narození. Taktéž je nutno uvést i výši členských příspěvků a
rozpis schůzek (tréninků).
2) Zápis dětí do mateřské školy
Od 31. 3. do 1. 4. 2010 proběhnou v době od 8.00 hod. do 16.00
hod. na všech pracovištích mateřské školy Studentská 601,
Klatovy zápisy dětí pro školní rok 2010/2011 následovně:
31. 3. 2010 v době od 8.00 do 16.00 hodin na pracovištích:
Mateřská škola Studentská 601, Klatovy,

Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy,
Mateřská škola Máchova 668, Klatovy,
Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy,
Mateřská škola Nár. mučedníků 192, Klatovy,
Mateřská škola Kal.
1. 4. 2010 v době od 8.00 do 16.00 hodin na pracovištích:
Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy,
Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy,
Mateřská škola Luby 246,
Mateřská škola Sobětice.
Rodič nebo zákonný zástupce si s sebou musí donést svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Po vyplnění žádosti o přijetí
obdrží evidenční list, kde kromě potřebných údajů o rodičích je
nutné zajistit i potvrzení pediatra o splnění pravidelného
očkování dítěte. Veškeré podrobnosti související s provozem
MŠ budou projednány s rodiči individuálně při zápisu.
Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR
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Tisková zpráva
V červenci minulého
roku bylo v Plzeňském
kraji zřízeno Centrum
na podporu integrace
cizinců. Jeho služby
jsou určeny cizincům
z takzvaných „třetích
zemí“ s dlouhodobým a
trvalým pobytem. Od července do prosince roku 2009
bylo poskytnuto 3318 služeb. Taktéž byly realizovány
osvětové aktivity pro českou veřejnost- semináře na
základních školách a multikulturní akce. Veškeré
aktivity centra byly hrazeny z Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí.
Služeb Centra využilo 634 cizinců z 19 zemí, což
jsou téměř 2,5% všech cizinců z třetích zemí
s dlouhodobým a trvalým pobytem v kraji. Nejvíce
využívanými službami byla poradenská a-informační
činnost a výuka českého jazyka pro cizince.
Poradenskou a informační činnost využilo 629 cizinců
a výuky češtiny pro cizince se zúčastnilo 587 cizinců.

Správa uprchlických zařízení MV ČR
Je organizační složka státu zřízená ministerstvem
vnitra v roce 1996. Hlavní činností Správy je péče o
žadatele o mezinárodní ochranu, azylanty, přesídlence
a zajištěné cizince. Pojem péče zahrnuje široké
spektrum služeb a činností, mezi které patří zejména
p o s k y t n u t í u b y t o v á n í , s t r a v y, z á k l a d n í c h
hygienických prostředků a kapesného. V roce 2009
rozšířila Správa své služby o Centra na podporu
integrace cizinců. Více informací naleznete na
www.suz.cz.

Centrum se
úspěšně začlenilo
do
regionální
poradní platformy
pro
podporu
integrace cizinců
v Plzeňském kraji.
Platforma
se
schází pravidelně po dvou měsících a účastní se jí
zástupci 27 organizací státní správy, samosprávy a
nevládních neziskových organizací.
Koncepce pro rok 2010 je – kromě výše
uvedeného – zaměřena na:

osvětu v problematice integrace cizinců pro
základní a střední školy, ale i pro významné
zaměstnavatele cizinců v kraji

zřízení kontaktních míst v regionech Plzeňského
kraje ve spolupráci s nevládním neziskovým sektorem

V Plzni dne 3. února 2010
Zuzana Sermešová, vedoucí Centra

spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit
prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu
integrace cizinců. Cílovou skupinou jsou cizinci s
dlouhodobým a trvalým pobytem na území České
republiky. Centra zajišťují informační a poradenskou
činnost v oblasti sociální a právní, organizují kurzy
českého jazyka, sociokulturní kurzy a dále
zprostředkovávají možnost využití internetového
připojení. Nedílnou součástí je také osvětová činnost
pro školská zařízení, velké zaměstnavatele a širokou
veřejnost.

Centra na podporu integrace cizinců
V Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a
Zlínském kraji působí regionální Centra na podporu
integrace cizinců (dále jen Centra). Tento projekt,

Více informací naleznete na www.integracnicentra.cz.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2010

STRANA 7

STRANA 8

BŘEZEN 2010

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Svátek pod bezednými koši
Od 18. do 20. března
zavítají do Klatov elitní
basketbalisté z nejlepších
českých klubů na čele s hráči
ČEZ Basketball Nymburk,
kteří úspěšně bojují i v evropských pohárech. Sehrají
zde závěrečný turnaj v rámci
letošního ročníku Českého
poháru. Pořadatelství tak
významného sportovního
podniku nebylo svěřeno
klatovským basketbalistům
náhodou. Místní oddíl totiž

oslaví v letošním roce 75 let
od svého založení. Vedení
basketbalové federace navíc
přihlédlo i k tomu, že turnaj
byl zařazen do oficiálního
programu oslav výročí
„750 let města Klatov“.
Kromě špičkových hráčů by
se na palubovce sportovní
haly v Čapkově ulici měl
objevit také vynikající
klatovský rozhodčí Václav
Galajda.

Nadcházející sportovní
klání bude dozajista zajímavé nejen pro hráče našich
mládežnických družstev
včetně loňských dorosteneckých vícemistrů
republiky, ale i pro všechny
příznivce kvalitního sportu
a napínavé podívané.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovska
V roce 2007 byl úspěšně zakončen projekt Komunitního

plánování sociálních služeb v regionu Klatovska. Jeho
výstupem byl nejen Komunitní plán pro období 2008 – 2012
s pojmenovanými aktivitami , ale také strategie rozvoje
sociálních služeb a služeb souvisejících a to v těchto oblastech :

terénní sociální a zdravotní služby,

pobytová zařízení pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním,

prevence rizikového chování a sociální služby pro ohrožené
děti a mládež,

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním,

Klatovsko bez bariér.
Nepřehlédnutelným výstupem Komunitního plánu se stala
brožurka Průvodce sociálními a doprovodnými službami na
Klatovsku.
V současné době připravuje město Klatovy prostřednictvím
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci
s koordinátorem pro komunitní plánování aktualizaci
zmiňované brožurky.
Pro připravovaný dotisk bychom rádi získali skutečně
aktuální informace o poskytovatelích sociálních a
doprovodných služeb tak, aby bylo možné s těmito informace
dále prostřednictvím aktualizované brožury seznámit širokou
veřejnost.
Vyzýváme proto touto cestou všechny dosud zveřejněné
poskytovatele, (případně další, dosud nezveřejněné), aby
kontaktovali koordinátora pro Komunitní plánování sociálních
služeb – Naďu Novákovou, mail: nnovakova@mukt.cz,
tel.: 376 347 581
Informační centrum se sídlem v budově Regionálního centra
sociální integrace a celoživotního vzdělávání (bývalé
gymnázium), Plánická 174, 339 01 Klatovy I.
Hana Křivohlavá, vedoucí OSVZ
Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník II. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Kontakt: msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novinové centrum Plzeň
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„Mejdany“ na hřiště a do parků nepatří

Příští jednání Zastupitelstva

lokality, kde ještě chybí.
Nejde však jen o hřiště
dětská. Především sídliště
s vysokou koncentrací
obyvatel po důkladném zásahu
do odpočinkových ploch
přímo volají. V tomto duchu
probíhá v současnosti již druhá
etapa revitalizace sídliště pod
klatovskou nemocnicí. Proměna, která se nedá s bývalou
„šedí“ vůbec srovnávat. Mezi
domy, na nichž je péče
vlastníků patrná na první
pohled, došlo k úpravě
zelených ploch, cest i osazení
laviček a herních prvků.
Spokojenost a radost obyvatel
však záhy značně narušily
skupinky, které hezky upravený prostor přilákal též.
Místo klidu rušeného veselým
křikem hrajících si potomků se
začal ozývat hluk opilecky
siláckých řečí. Mnohdy
doplněný vulgaritami na
adresu statečných, kteří si
nechtěli nechat jejich
přítomnost líbit.
Rozhořčené
telefony
žádající nápravu se na mém
stole rozezněly zcela pochopitelně vzápětí. Nejen odsud.
Prostranství za zdravotní
školou či parečky v centru
města totiž pozornosti

Úterý 18. 5. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vážení spoluobčané,
hřejivé paprsky jarního
slunce lákají zejména po
letošní dlouhé zimě k procházkám i k posezení v parcích
a odpočinkových místech
v sídlištích či centru města. Na
jejich úpravu uvolňujeme
značné finanční prostředky
a chceme v tomto trendu
pokračovat i nadále. Vedle
postupné modernizace dětských hřišť vznikly plně
v souladu s přísnými normami
i nové hrací plochy pro
nejmenší. Dobře vím, že jich
nikdy nebude dostatek. Spolu
s otevřením dalšího jsem
pravidelně upozorňován na

Sídliště pod klatovskou nemocnicí.

„milovníků“ večírků pod
širým nebem neunikla též.
Následky musí vadit snad
každému. O jejich finanční
náročnosti ani nemluvě. Za
prostředky vynaložené na
odstranění škod a nikdy
nekončící úklid nepořádku
bychom již rozhodně mohli
mít hezky upravená i další
městská zákoutí.
Rada města proto důkladně
připravila a zastupitelům na
březnovém jednání předložila
vyhlášku zakazující požívání
alkoholu a omamných látek na
veřejných prostranstvích.
S ohledem na platné
legislativní normy vymezuje
těmito nešvary nejvíce
zatížená území. Jsem velmi
rád, že ji zastupitelé bez
výhrad schválili a od poloviny
dubna tak vstoupí v platnost.
Dobře vím, že není
všelékem. Nedělá mi ani
radost omezující nařízení
vymýšlet. Chybí-li však úcta
k hodnotám, činnosti a právu
na klidný život slušných
Klatovanů, kteří si svého
města váží, jiné cesty zjevně
není.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města
Úterý 13. 4. 2010
Úterý 27. 4. 2010
Vybráno z obsahu:
Květnové oslavy osvobození
str. 2
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výběr z dubnových akcí
str. 2
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str. 3 a 4
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str. 5
Stav komunikací - duben
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Revitalizace Tylova nábřeží
str. 6
Jarní úklid a sběr odpadu
str. 7
Obecně závazná vyhláška
města Klatov č. 2/2010, o
zákazu požívání alkoholu a
jiných omamných a
psychotropních látek
na veřejném prostranství
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Květnové oslavy osvobození

V letošním roce bude
probíhat jak tradiční uctění
památky padlých za druhé
světové války, tak i netradiční
oslava k 65. výročí osvobození
města Klatov americkou
armádou.

Zveme Vás na …
Na měsíc duben je přichystáno mnoho zajímavých
akcí, některé se každoročně
opakují, jiné jsou pořádány
k 750. výročí města Klatov.
Pro zájemce o historii
a archeologii jsou připraveny
zajímavé přednášky. Nenechte
si ujít výstavu od 7.4. do 13.6.
Archeologii Klatov a okolí
v hlavní budově Hostašova
muzea v Klatovech.
Další skvost pro zájemce
o historii připravila společnost
Klatovské katakomby pod
názvem Barokní jezuitské
Klatovy 2010 od pátku 23.4.
do neděle 25.4. Začíná se 23.4.
v jezuitském kostele koncertem Kolegia pro duchovní
hudbu, přednášky budou celou
sobotu v knihovně Klatovy.
V neděli v 10.00 hodin mše
svatá a slavnostní zakončení
programu.
Hudební večer můžeme
navštívit dne 22.4. v MěKS,
kde nám soubor Šumavan
předvede svůj multimediální
pořad věnovaný 150 letům
založení souboru. Ve čtvrtek
29.4. začíná již 11. ročník
Mezinárodního festivalu
komorní hudby, v 19.00

Jako vždy vedou první
kroky na Zhůří, kde v poslední
den války zemřelo 10 mladých
amerických vojáků.
Pro zájemce bude přistaven
v 8.45 hod. autobus, tentokráte
v Jiráskově ulici.
Hlavní pietní akt proběhne
ve 13.30 hodin před budovou
radnice za účasti významných
hostů a zástupců americké
ambasády. Poté se přemístíme
k uctění památky padlých na
letiště, židovský hřbitov,
hřbitov v Klatovech, hřbitov
v Lubech a k památníku pod
Valy, zakončení bude v budově
radnice.
Oslavy bude jako každoročně provázet hudba. Na
náměstí po skončení pietního
aktu zahraje Úhlavanka pod
hodin se sejdeme na klatovské
radnici při úvodním koncertu
v podání českých a zahraničních umělců.
V dubnu si na své přijdou
příznivci sportu. Nejprve
uvidíme ve dnech 14. a 15.4.
v MěKS přehlídku klatovských škol po názvem „Školní
akademie“. Navážou ve
dnech 15.-17.4. - 45. ročník
Mogul Šumava Rallye
Klatovy a 19. ročník Historie
Vltava Rallye a 17. a 18.4.
Český pohár BMX na trati za
Vodojemem a Národní
šampionát
mažoretek
v MěKS.
24.4. nás čeká turistický
pochod Gymnaziální padesátka a 30.4. – 2.5. Pohár
osvobození města Klatov
v basketbalovém turnaji pro
žáky a v tělocvičnách TJ a ZŠ
Klatovy.
Ne vše z bohatého programu je zde zmíněno, v IC
a na webových stránkách
města jsou kompletní
programy vždy uvedeny.
Přeji vám všem hezké
zážitky ze všech akcí, které
během dubna navštívíte.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka

vedením Jana Červeného. Od
19.00 hodin proběhne krásný
koncert v podání ZUŠ
v Klatovech.
A co chystáme netradičního? Ve spolupráci s Klubem
vojenské historie o.s. AMOR
Klatovy již 4. 5. 2010 bude na
travnatém prostranství za
Rybníčky postaven dobový
tábor americké armády. V něm
uvidíme dobové zbraně,
zdravotnické pomůcky, přepravní techniku, způsob
stravování. Prostě vše, co bylo
autentické v dané době. Tábor
můžeme navštívit od úterý
4. 5. odpoledne až do čtvrtečního poledne.
Každý večer bude zájemce
provázet hudba, která vždy
byla nedílnou součástí mla-

dých amerických vojáků.
Dobový vozový park bude
dne 5. 5. od 12.00 do 15.00
hodin vystaven na klatovském
náměstí. Je přichystáno i překvapení, které je však závislé
hlavně na počasí. A tak
doufejme, že květen bude již
slunečný a všichni účastníci
budou moci zažít zajímavé
chvíle při vzpomínání na dobu
nedávno minulou, kterou
bychom naším vlastním snažením již nikdy neměli nechat
opakovat.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka

Informace hospodářského odboru k novele
vyhlášky č. 398/2009, o technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb v souvislosti s povolováním
umístění předzahrádek a reklamních poutačů.
Dne 5.11.2009 nabyla účinnosti novela Vyhlášky č.
398/2009, která velmi zásadním způsobem zpřísňuje
požadavky na umisťování drobných staveb, jako jsou např.
předzahrádky, venkovní pulty, reklamní poutače, apod.
v souvislosti s řešením prostoru chodníků pro pohyb osob
s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Výše uvedená zařízení umísťovaná na chodník musí
respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do
průchozího prostoru. Přirozenou vodící linii tvoří
přirozená součást prostředí, zejména stěna domu,
podezdívka plotu, obrubník trávníku, apod.
Z toho vyplývá, že podle novely vyhlášky č. 398/2009
nelze umístit reklamní poutač, prodejní stánek, venkovní
pult nebo předzahrádky restaurací ke stěně objektu, která je
přirozenou vodící linií pro osoby s omezenou schopností
orientace-osoby se zrakovým postižením.
Pro umístění uvedených zařízení je nutné povolení
silničního správního úřadu (HO MěÚ) vydaného
s předchozím souhlasem DI Policie ČR a vlastníka
komunikace. DI PČR posuzuje jednotlivé žádosti ve vztahu
k výše uvedené novele vyhlášky s ohledem na bezpečnost
procházejících chodců, zvláště zrakově postižených.
František Kocfelda, Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
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Informace z jednání Rady města Klatov
Jednání Rady města 2. března 2010
Pro první březnové zasedání bylo připraveno dvacet čtyři bodů.
Diskuze a přijetí příslušných usnesení skončila před
devatenáctou hodinou. Poté se většina radních v čele se starostou
města zúčastnila slavnostního zahájení výstavy ke sto
padesátému výročí založení veřejné knihovny v Klatovech.
Veřejné zakázky
Vyhodnoceny byly dvě veřejné zakázky na stavební práce.
Rekonstrukci vodovodu v ulici U Retexu provede jedna písecká
firma za necelý milion korun. Ta nabídla z osmi přihlášených
firem nejnižší cenu, přičemž nejvyšší nabídka byla téměř
dvakrát vyšší a dosáhla výše ceny stanovené projektantem.
U druhé vyhodnocené veřejné zakázky na obnovu, revitalizaci a
dostavbu centrální části města - Tylova nábřeží byla situace
poněkud jiná vzhledem k velikosti zakázky. Nejnižší nabídka
tentokráte odpovídala předpokládané ceně dle projektu tj. dvacet
tři milionů korun. Nejvyšší nabídka z třinácti podaných pak byla
o téměř půl milionu korun vyšší. Tento relativně malý rozptyl se
stal předmětem diskuze, vysoký počet zájemců je však
dostatečným argumentem pro správnost zadání veřejné zakázky,
když jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena. Radní pak
jednomyslně rozhodli o zadání vítězné firmě Silnice Klatovy a.s.
a potvrdili tak pořadí stanovené hodnotící komisí. Zbývá jen
dodat, že pod složitým názvem se skrývá dlouho plánovaná
úprava prostranství na místě bývalé zdravotnické školy.
Na návrh Hospodářského odboru a Odboru rozvoje města pak
Rada města vyhlásila zahájení zadávacího řízení na tři další
veřejné zakázky – opravu fasády kaple sv. Michala (hřbitovní
kostel), rekonstrukci vodovodního řadu ve Spojovací ulici
a výstavbu cyklostezky Pod Borem. Celková předpokládaná
hodnota prací je zhruba pět milionů korun. Všechny podrobnosti
jsou zveřejněny na úřední desce města.
Městské vyhlášky
Rada města se již po několikáté vrátila k návrhu obecně závazné
vyhlášky města Klatovy o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.
Opětovnému projednání předcházely konzultace právničky
města Mgr. Virtové s Ministerstvem vnitra, protože bylo nutné
ověřit výklad některých pojmů i soulad vyhlášky s příslušnými
zákony. Po diskuzi byl podán protinávrh vyřadit z výčtu míst se
zákazem les zvláštního určení – Hůrku. Odůvodněním bylo, že
lesní zákon již stanoví zákaz některých nežádoucích činností
v lese a že je tedy nadbytečné je rozšiřovat vyhláškou, neboť
důsledné dodržování zákona by postačilo. Tak např. v lese je
zakázáno rušit klid a ticho, kouřit a znečisťovat les odpady
a odpadky. U radních však zvítězil názor, že vyhláška bude
znamenat posílení ochrany významného území Klatov a zvýšení
pravomocí i úlohy městské policie. Vyhlášku dle zákona musí
schválit Zastupitelstvo města.
Návrh druhé vyhlášky se týkal omezení míst a času provozování
výherních hracích přístrojů. Podle této vyhlášky by nesměly být
provozovány herny v historickém centru města (zjednodušeně
v bývalých hradbách) a v blízkosti vyjmenovaných zařízení.
Omezena by měla být i provozní doba na rozsah od deseti
do dvaadvaceti ve všední dny a v době pracovního klidu pak do
čtyřiadvaceti hodin.

Částečná rekonstrukce historické budovy klatovské
radnice
Před časem zadala Rada města vypracování studie možné
rekonstrukce vnitřních prostor radnice. Zadání bylo po prvních
konzultacích upřesněno, a tak mohl Ing. arch. Hanzlík společně
s Ing. arch. Břízovou předložit studii možné rekonstrukce, která
se týká přízemí, prvního a druhého patra. Podle předložené verze
by mělo dojít k několika zásadním úpravám. Pracovna starosty
by se přesunula o patro výše a byla by náležitě větší. Budově by
se dostalo výtahu v místech dnešního sociálního zařízení, které
by bylo přemístěno a rozšířeno. Nově upravena má být také
vstupní hala. Dle názoru architektů je to nesmírně cenný prostor,
který při lepším osvětlení a úpravě zádveří nabídne možnosti
lepšího využití. Nejméně změn se navrhuje u zasedací a obřadní
síně, které však získají nové sociální zázemí. Zajímavý je návrh
úpravy prostoru spisovny, kde by mohla při zachování mobiliáře
vzniknout malá zasedací místnost. Po delší diskuzi byl
předložený návrh v zásadě přijat a vedení města bylo uloženo
podnikat další kroky směřující k budoucí realizaci úprav
radničních prostor.
Zápis z jednání bytové komise
Bytová komise předložila několik návrhů na uzavření nových
nájemních smluv k bytům, které byly bez připomínek schváleny.
Stejně tak byly schváleny tři návrhy na vypovězení z nájmu bytu
z důvodů neplacení nájemného.
Klatovská pouť
Návrh na organizaci klatovské pouti ve dnech 9. – 11. července
předložil vedoucí Hospodářského odboru města F. Kocfelda. Po
připomínkách byl pak návrh schválen. Oproti loňskému roku
nedochází tak k žádným zásadnějším změnám.
Strategie rozvoje města Klatov
Aktualizaci dokumentu z roku 2006 zpracovanou širším
kolektivem pracovníků MěÚ předložila vedoucí Odboru rozvoje
města Ing. Pleskotová. Strategie rozvoje města má dvojí
význam. Jakožto formální dokument je nutnou podmínkou při
získávání nejrůznějších dotací. Druhý význam spočívá v tom, že
shrnuje všechny důležité potřeby a záměry města. Vychází se
v něm z rozboru výchozího stavu a v závěru je uvedeno 52
možných projekčních záměrů. Souhrnný materiál má 87 stran
a po konečné úpravě bude zveřejněn na internetových stránkách
města. Jen těžko lze nalézt oblast, která by byla v dokumentu
opomenuta. Na budoucích zastupitelích a radních pak bude
stanovení priorit a získání financí na jejich realizaci. I pouhý
namátkový výčet hlavních bodů je určitým osobním stanovením
priorit. Tak např. vytěsnění tranzitní kamionové dopravy
z města, dokončení úprav prostor bývalých kasáren pod Černou
věží, rekonstrukce radnice, zatraktivnění městských lázní,
výstavba nájemních sociálních bytů, podpora sportu a
spoluúčast na opravách a údržbě sportovišť, zajištění
dostatečného počtu parkovacích a odstavných ploch, obnovení
tradičních výletních tras do příměstských lesů (především na
Hejno nebo na Loretu) či rekonstrukce budov ZŠ Tolstého ulice.
Vyhodnocování by mělo podle názoru členů Rady města
probíhat jedenkrát ročně.
Již nad rámec seriozního jednání se někteří radní pozastavili nad
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov

týká výstavby chodníku podél silnice v Tajanově
dokončení ze strany 3 s předpokládanou maximální cenou 3,5 mil. korun, druhá
výstavby parkoviště v ulici na Chuchli za 5,5 mil. korun. Jako
údajem Českého statistického úřadu o nadmořské výšce Klatov. obvykle bude zakázka přidělena tomu, kdo nabídne nejnižší
Hodnota uváděná v situační analýze je 405 metrů nad mořem. cenu a prokáže příslušnou kvalifikaci k provádění stavebních
Jednoduše se však nedá zjistit, ke kterému místu se údaj prací.
vztahuje.
Vybranému uchazeči – Klatovské stavební společnosti s. r. o.
byly zadány stavební úpravy části prostor bývalých kasáren pod
Jednání Rady města Klatovy dne 16. března 2010
Černou věží za 13, 262 mil. korun. Na výzvu města se přihlásilo
Na druhém březnovém zasedání Rady města se projednávalo pět firem, mezi nabídkou vítězné a druhé firmy byl minimální
dvacet tři bodů programu. Vzhledem k nekonfliktním tématům rozdíl několika tisíc, poslední firma byla naopak o téměř 3,5 mil.
i dobře a přehledně připraveným podkladům proběhlo celé dražší.
jednání v dobré pracovní atmosféře.
Inventarizace majetku města
Valné hromady společností vlastněných městem
Místostarosta Klatov Ing. Jan Vrána předložil zprávu
Podle zákona o obcích vykonává Rada města práva jediného o výsledcích roční inventarizace majetku a závazků města. Pro
akcionáře akciové společnosti Klatovská teplárna. Valné občany může být zajímavý údaj, že naše město je
hromady se zúčastnili kromě městských radních členové dozorčí několikanásobným miliardářem, protože účetní hodnota jeho
rady společnosti a členové představenstva. Výchozími materiály majetku je bezmála 3,7 miliardy korun. (Povzdech pro znalce
k diskuzi byla výroční zpráva, zpráva dozorčí rady a výrok historie – škoda pobělohorských konfiskací.)
auditora. Valná hromada schválila předložené zprávy Pro doplnění ještě alespoň dvě čísla. Dlouhodobé závazky
a především návrh na rozdělení zisku. Pro město je důležité, že a úvěry činí dohromady 464 mil. korun a loňské rozpočtové
vzhledem k dobrým loňským výsledkům obdrží od teplárny výdaje města byly 681 mil. korun.
dosud nejvyšší dividendu čtyři miliony korun před zdaněním.
Hlavní příčinou dobrých hospodářských výsledků je Přidělení grantů
ekonomicky výhodný provoz nového kotle a prodej Grantová komise za předsednictví starosty města rozdělila mezi
nespotřebovaných emisních povolenek. Jedinou nepříznivou žadatele tři sta tisíc korun určených na tento účel
zprávou tak zůstalo téměř jisté ukončení odběru tepla ze strany Zastupitelstvem města. Nejvyšší částku celkem sedmdesát tisíc
klatovského masokombinátu. Přesto, že se jedná o zhruba obdrží na pořádání mistrovství Evropy, mistrovství ČR a Velkou
desetiprocentní výpadek produkce, budou učiněna veškerá cenu Klatov Sportovní klub BMX. Nejnižší částku dva tisíce pak
možná úsporná opatření, aby se zmenšil jeho nepříznivý vliv na oddíl atletiky TJ Klatovy na pořádání náborových závodů pro
hospodaření společnosti.
mladší žactvo. Z třiceti dvou podaných žádostí bylo vyhověno
Druhá valná hromada se zabývala hospodařením Správy dvaceti pěti i když téměř všem ne v plné výši.
nemovitostí Klatovy s. r. o. I v tomto případě se vycházelo ze
stejných podkladů jako u teplárny. Společnost spravující 1 408 Zápis z jednání komise výstavby
městských bytů a nebytových městských prostor, 1 416 bytů ve Ze zápisu komise, jejíž plný název je komise pro územní rozvoj,
společenstvích vlastníků bytů a smluvně vykonávající správu urbanizmus a RMPZ (rozvoj městské památkové zóny) zaujal
klatovských katakomb vykázala v loňském roce čistý zisk 405 radní závěrečný odstavec: „Na komisi byla vedena diskuze ke
tisíc korun. Rada města ve funkci valné hromady po krátké stavbě lávky přes Drnový potok na Tylově nábřeží. Byla
diskuzi schválila jeho rozdělení do fondů společnosti.
diskutována její výška, členitost a zastřešení. Závěrem bylo
Třetí valná hromada se zabývala výsledky hospodaření konstatování, že lávka byla provedena v souladu s projektovou
Odpadového hospodářství Klatovy s. r. o. Hospodářský výsledek dokumentací, ke které se členové komise vyjadřovali na jednání
za rok 2009 představuje před zdaněním částku 1,752 milionu komise dne 18. 6. 2007.“
korun a byl podle návrhu také rozdělen do fondů společnosti. K tomu je nutné doplnit, že lávka s navazující části cyklostezky
Z předložené zprávy vyplynulo, že společnost odvedla městu byla postavena z prostředků Evropské unie s minimálním
nájemné za skládku ve Štěpánovicích 2,030 mil. korun, základní podílem města.
poplatek za ukládání odpadů 3,994 mil. korun. Navíc pak
společnost ze svých tržeb hradí veškeré náklady sběrného dvora Perlička na závěr
ve výši 3,791 mil. korun.
Citace z pravidelné měsíční zprávy Městské policie Klatovy.
Poslední valná hromada se týkala společnosti Lesy města „Oznámení o krádeži v OD (obchodním domě) uvedeno jméno.
Klatov. Společnost obhospodařuje 1140 ha městských lesů a Pachatel se pokusil odcizit 4 rohlíky. Hlídka MP pachateli, který
vzhledem k nepříznivým přírodním podmínkám dosáhla je jí dobře znám, za přestupek uložila BPNM (blokovou pokutu
v porovnání s ostatními malého čistého zisku 65 tisíc korun. na místě) ve výši 1000 Kč.“ Vysvětlení je nasnadě – jedná se o
Městu pak odvedla nájemné 577 tisíc korun, které je dáno recidivistu. Otázkou je ovšem vymahatelnost pokuty.
smluvenou částkou sto korun za každý vytěžený kubický metr Rekordmanem v nejmenší výši způsobené škody se stává
dřeva.
neznámý výtečník, který se v jiném OD pokusil odcizit zboží
Veřejné zakázky

v hodnotě 3 Kč. K vyřešení tentokrát postačila domluva.

Byly vyhlášeny dvě nové veřejné zakázky v úředním slohu:
„Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejným
zakázkám malého rozsahu na stavební práce.“ První zakázka se

Příští jednání Rady města: úterý 13. 4. 2010 a 27. 4. 2010
Vybral a zpracoval: Ing. Stanislav Míka, člen Rady města
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Výpis z usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 23. března 2010
v 18:00 hodin v KD v Klatovech

III.
Zastupitelstvo města projednala závěrečný účet města za rok 2009 a
1/ souhlasí s hospodařením města a řízených příspěvkových
organizací v r. 2009 bez výhrad
2/ bere na vědomí souhlasné stanovisko Finančního výboru
k hospodaření města a řízených příspěvkových organizací za rok 2009
3/ ukládá místostarostovi města zajistit měsíční informaci o výnosu
sdílených daní.
Termín: dle textu
Zodpovídá: p. Ing. J.Vrána
4/ bere na vědomí výsledky hospodaření společností Správa
nemovitostí Klatovy s. r. o., Lesy města Klatov s. r. o., Odpadové
hospodářství Klatovy s. r. o., Zimního stadionu Klatovy, o. p. s.
a výroční zprávu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.
IV.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.
V.
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010,
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních
látek na veřejném prostranství v předloženém znění s rozšířením
vyznačeného území o lokalitu mezi Klatovkou a Nemocnicí.
VI.
Zastupitelstvo města
1/ projednalo návrh zadání změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy,
zpracovaného na základě požadavků ZM, konaného 15. 12. 2009,
která reaguje na konkrétní zájmy města Klatov a občanů na využití
pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby obsahující 10
změn.
2/ bere na vědomí, že odbor výstavby a územního plánování tento
návrh zadání ÚPN-SÚ Klatovy vystavil k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v této lhůtě
mohl každý uplatnit své připomínky.
3/ konstatuje, že v průběhu vystavení a projednání byla ze strany
občanů fyzických a právnických osob ve městě podnikajících, jakož
i ze strany vlastníků pozemků a staveb uplatněna jedna připomínka
k uvedenému návrhu zadání – JUDr. Miroslav Muchna, Máchova 475,
Klatovy 3 – připomínka se týká lokalit 15.1 a 15.2 k. ú. Klatovy. Ze
strany dotčených orgánů byly uplatněny 2 požadavky k návrhu zadání
změny č. 15 – nesouhlas MD ČR s lokalitou 15.4 k. ú. Klatovy
a KÚPK ŽP odboru ZPF s lokalitou 15.9 k. ú. Kal u Klatov a dále
připomínky KHSPK ú. p. Klatovy k lokalitám 15.4, 15.7, 15.8 a 15.9
= stanoviska vzata na vědomí (podmínky budou uvedeny v limitech
využití navrhovaných lokalit) = zadání bez úprav.
4/ schvaluje návrh zadání změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy.
5/ ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování
návrhu změny. Vzhledem k rozsahu změny nebude zpracován koncept
ani variantní řešení, bude zpracován přímo návrh řešení.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
VII.
Zastupitelstvo města ukládá radě města dále pracovat na vyhlášce
usměrňující umístění výherních hracích přístrojů v centru města.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
VIII.
Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami
z diskuze.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
IX.
Zastupitelstvo města důrazně odsuzuje brutální útok na p. Miroslava
Pácla a očekává od orgánů činných v trestním řízení jeho důsledné
vyšetření.
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Informace o prováděných pracích
na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách v měsíci dubnu 2010
Tylovo nábřeží - 1. 4. 2010 bude zahájena akce Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města-Tylova
nábřeží. Akce plynule naváže na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce. Jedná se o demolici třech objektů,
výstavbu okružní křižovatky v místě „U Váhy“, napřímení MK
v ulici Kollárova, vybudování 73 parkovacích míst, úpravu
parčíku, přemístění autobusových zastávek z Nádražní ulice na
Tylovo nábřeží. Termín dokončení 31. 8. 2010. Úplná uzavírka
komunikací po třech etapách. V první etapě uzavřena
Nádražní ulice v úseku od Budovcovy po vjezd do
obchodního zařízení BILLA, uzavírka tohoto úseku započne
již od 26. 3. 2010 z důvodu rekonstrukce plynovodu ve
vozovce. Náhradní autobusová doprava-viz samostatná
zpráva.
Ulice Za Kasárny – rekonstrukce komunikace,
inženýrských sítí, vozovky, výstavba chodníků, obousměrné
cyklostezky, veřejného osvětlení, zeleně, přesunutí železničního
přejezdu, úprava ulice Za Tratí před mlékárnou, úprava
komunikace mezi Vodospolem a SÚS po železniční trať. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Úplná uzavírka komunikace po
etapách. Dopravní obslužnost do areálů firem zůstane
zachována.
Ulice Za Čedíkem – výstavba nové komunikace, která
propojí Plánickou ulici na příjezdu do města se Studentskou ulicí
v místě areálu BMX. Výstavba inženýrských sítí, vozovky,
okružní křižovatky, chodníků, obousměrné cyklostezky, zálivu
autobusové zastávky, veřejného osvětlení, zeleně. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Výstavba na „zelené louce“ bez
uzavírek. Napojení ulice Plánické formou okružní
křižovatky bude prováděno za provozu při částečném
omezení dopravy.
Chodník v Domažlické ulici-podél KD – oprava chodníku
vedoucího podél kulturního domu od Tyršovy ulice po lávku
přes Drnový potok-nový povrch ze zámkové dlažby. Termín
dokončení 30. 4. 2010. Uzavření chodníku pro pěší během
prováděné opravy.
4 přístupové chodníky v ulici U Pazderny – oprava
povrchu 4 přístupových chodníčků ke vchodům v ulici U
Pazderny (čp. 408-411) – nový povrch ze zámkové dlažby.
Oprava opěrné zdi. Termín dokončení 30. 4. 2010. Uzavření
chodníků pro pěší se zajištěným přístupem do jednotlivých
vchodů.
Oprava odvodnění dešťové vody v Klostermannově ulici
– výměna rozbitých „ekodrenů“ na začátku ulice. Termín
dokončení do 30. 4. 2010. Oprava za částečně omezeného
provozu.
Odvodnění dešťové vody v ulici Za Beránkem – nové
odvodnění štěrbinovými trubkami na vjezdu do exekutorské
firmy. Termín dokončení do 30. 4. 2010. Výstavba za částečně
omezeného provozu.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Revitalizace Tylova nábřeží v Klatovech
Na konci měsíce března
byly zahájeny práce na akci
s dlouhým názvem „Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města
Klatovy-Tylova nábřeží“.
Tato akce plynule naváže
na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce.
Nejprve dojde na demolici
objektů bývalé zdravotní
školy, požární zbrojnice
a montovaného přístřešku.
Následovat budou práce na
výstavbě inženýrských sítí
a vlastních komunikacích.
Dojde k vybudování
okružní křižovatky v místě
bývalé „váhy“, která mimo
jiné vyřeší trasy příjezdů
a odjezdů autobusů MHD
i linkové dopravy. Autobusové
zastávky budou přesunuty
z nevyhovujícího prostředí
Nádražní ulice blíže k potoku
do Tylova nábřeží. Vznikne
zde jeden velký záliv
s možností obsluhy čtyř
autobusů najednou. Pro
cestující zde budou postaveny
dva přístřešky, nástupiště bude
širší a bezpečnější. Veškeré
přechody pro chodce a místa
pro přecházení jsou řešeny
bezbariérově a jistě vylepší
pohyb pěších.
Místní komunikace v Kollárově ulici bude napřímena

naproti vjezdu do parkoviště
prodejny Billa. Touto úpravou
dojde k vylepšení dopravního
pohybu ve směru KollárovaNádražní. Mezi novou komunikací a zdravotní školou
vznikne prostor k vybudování
parkoviště pro osobní automobily, kterých bude celkem 73
v rámci celé úpravy. Město
počítá s tím, že parkoviště
bude neplacené a že významně
vyřeší neutěšený stav parkovacích míst v této lokalitě.
Mezi novým parkovištěm
a okružní křižovatkou vznikne
odpočinkový prostor městské
zeleně.
Celé řešení bude završením
revitalizace prostoru Tylova
nábřeží. Jeho poloha blízko
centra, na křižovatce nadregionální „Šumavské“ cyklotrasy
č. 38 s cyklotrasou č. 305 je
předurčena zejména pro
cykloturisty. Protože budou
v těsné blízkosti umístěny
autobusové zastávky a ve
městě je zřejmý nedostatek
veřejných WC, počítá město se
sezónním provozem sociálního zařízení a Infocentra
v kryté lávce.
Práce budou rozděleny do
tří etap. Jednotlivé etapy
budou postupně uzavírány.
Vzhledem k velkému provozu
autobusové dopravy v tomto

dopravním uzlu bude stavba
náročná na organizaci výstavby a dopravně inženýrská
opatření. Řidiči budou muset
dávat velký pozor na probíhající změny dopravního
značení na silnicích.
Stavební náklady celé akce
dosáhnou částky cca 23 mil.
Kč. Budou plně hrazeny
z rozpočtu města Klatov.
Předpokládaný termín ukončení stavby je do 31. 8. 2010.
V souběhu s touto akcí
provede firma RWE od
26. 3. 2010 rekonstrukci
plynovodního řadu v ulicích
Nádražní a Kollárova.
Uzavřením části ulice
Nádražní v termínu od
26. 3. 2010 dojde k omezení
provozu linek autobusové
dopravy takto:
1) linky č. 432040, 432070,
432080, 432081, 432110,
434120 bude zrušena zastávka
Klatovy, Nádražní - u Dřevařských závodů,náhradní
zastávka bude umístěna
obousměrně v ulici Voříškova
( naproti budově ISŠ), provoz
linek v obou směrech bude
veden Nádražní ul., Podhůrecká ul. (Čechova), Voříškova a
dále dle platného JŘ, náhradní
označník pro nástup č.I
2) linky č. 400360, 432060,
432150, 432200, 432230

(nástup i výstup) a linky č.
431681, 432030, 432050,
432090, 432120, 433680,
433690 (jen výstup) bude
zrušena zastávka Klatovy,
Nádražní - u Dřevařských
závodů, náhradní zastávka
bude umístěna obousměrně
v ulici Voříškova ( naproti
budově ISŠ),provoz linek
bude veden jako v bodě
1,náhradní označník pro
nástup č.II
3) linky MHD Klatovy č.
436002, 436004 bude zrušena
bez náhrady zastávka Klatovy,
Nádražní - u Dřevařských
závodů, provoz linek v obou
směrech bude veden ze
zastávky Klatovy, u Škodovky
po ul. Domažlická, Nádražní,
Kollárova, Masarykova,
Dukelská na zast. Klatovy pod
nemocnicí v obou směrech.
Pro výstup v ulici
Voříškova bude umístěn jen
jeden náhradní označník.
Vážení občané, děkujeme
za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Přístup občanů města ke třídění odpadů
Třídění odpadů se pro většinu z nás stalo běžnou součástí
každodenního života. Nejenže tak přispíváme, byť z globálního
pohledu nepatrnou částí, k ochraně životního prostředí, ale též
šetříme cenné zdroje surovin.
A opravdu takto vytříděných surovin není málo. Občané
našeho města se skutečně v loňském roce snažili. Každý občan
města vytřídil průměrně 44,82 kg papíru, skla, plastů a
nápojového kartonu. Připočteme-li však kovy, průměrné
množství vytříděných odpadů se vyšplhalo zhruba k 90 kg na
obyvatele a rok.
Snahu občanů i města však bezohledně kazí ti, kteří odkládají
již vyseparovaný papír nebo plast mimo sběrné nádoby. Nejenže
znehodnocují druhotnou surovinu, ale především znečišťují
veřejné prostranství a narušují tak vzhled města.
Město Klatovy tímto děkuje všem svým občanů za kladný
přístup k ochraně životního prostředí a za udržování čistoty
města ve svém okolí.
Odbor životního prostředí

Město Klatovy uskuteční ve dnech 15. 4. 2010 až 2. 5. 2010

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.),
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy,
ředidla apod.

Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:
pondělí - pátek:
sobota:
neděle:

12.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 20.00

Město Klatovy
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění
velkoobjemových kontejnerů v období od 12. 4. 2010 do 2. 5. 2010 na
území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích
dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na
úřední desce, letáčkem, na webových stránkách města).
Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů
vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu.
Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady
a výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory,
monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly
znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel. Zároveň
žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např. vyřazený
nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Jarní úklid

Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné.
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní
době.
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy
sběrného dvora.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah
k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb.
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

Stanoviště:
Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Nádražní – U váhy
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice
Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice
Štěpánovice, Točník, Otín,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo)
Zahrádky Na Markytě,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

Termín přistavení:

12. 4. 2010 – 18. 4. 2010

19. 4. 2010 – 25. 4. 2010

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice
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Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 2/2010,
d) v okruhu 100 m od škol a školek
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
e) v okruhu 100 m od dětských hřišť a pískovišť
a psychotropních látek na veřejném prostranství f) v okruhu 100 m od nákupních center PENNY, KAUFLAND,
Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 23. 3. 2010
usnesením č. V/27 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a),
§ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa
veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, a tím vytvořit
opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými
alkoholem zejména u dětí a mladistvých.
(2) Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu města
Klatov spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného
prostranství.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívám, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 3
odst. 2 této vyhlášky nacházející se v územním obvodu města Klatov.
Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku
(1) Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se
považuje požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a
psychotropních látek na veřejných prostranstvích.

BILLA, COOP, LIDL, ALBERT, ŠKODOVKA
g) v okruhu 100 m od Kulturního domu v Domažlické ul.
h) v okruhu 100 m od hřbitova ve Hřbitovní ulici
i) v okruhu 100 m od nádraží ČD (parčíky, veřejná zeleň), ČSAD a
od všech autobusových zastávek.
Bližší určení ploch uvedených ad a) až c) tohoto odstavce je
vyznačeno v mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací,
cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními
předpisy
b) na dny 31. prosince a 1. ledna
c) na akce pořádané nebo spolupořádané městem Klatovy nebo
probíhající s jeho souhlasem.
Tato výjimka neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních
látek.
Čl. 4
Sankce
Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou
bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zvláštních předpisů
(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení.
V Klatovech dne 25. 3. 2010.

Mgr. Rudolf S a l v e t r
Mgr. Věra T o m a i e r o v á
starosta města
místostarostka
Ing. Jan V r á n a
místostarosta

(2) Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na těchto plochách
veřejného prostranství v územním obvodu města Klatov:
a)celá městská část Klatovy I
b) všechny městské parky a Hůrka, lomečky a Lomeček
c) prostor Tylova nábřeží, nábřeží kpt. Nálepky, Husova náměstí,
sídliště Pod Koníčky, okruh 100 m od restaurace Sparta
v Podhůrecké ulici

Informace o prováděných pracích
Město Klatovy, jako investor stavby, bude v termínu od
12. 4. 2010 do 30. 4. 2010 realizovat akci: "Klatovy, ul.
Spojovací - rekonstrukce vodovodního řadu".Stavba
vyvolá částečnou uzavírku místní komunikace v ulici
Spojovací a ul. Kličkova. Cílem akce je rekonstrukce
vodovodu, kterou je nutné realizovat před plánovanou
obnovou povrchu místní komunikace.
Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení, se
kterým přijímáte toto nutné dopravní omezení.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Pavel Vlček tel.: 376 347 284
Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník II. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Kontakt: msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Jejich revírem je …

… a dál už to známe.
Internetová diskuze velmi
početné skupiny „mladých“
vyvolala bouřlivé reakce
(slovem i písmem) neméně
početné skupiny „starých“.
Mám štěstí, pomyslel jsem si
na chvíli v bláhové naději, že
věkem k žádné ze znesvářených stran nepatřím.
Z omylu jsem byl vyveden
záhy. Lichotivou větu „Vy jste
ještě „mladej“, kterou mne
poctila jedna z pracovních
návštěv, mi při příchodu domů
vyvrátil mladší syn pouhým
pohledem. A je to dobře. Před
tímto sporem se totiž nikam
skrýt nejde. Považoval bych to
navíc i za naprosto chybné.

Během své práce se pravidelně setkávám s obrovským
množstvím lidí. Bez ohledu na
jejich věk. Vyslechnu si
mnohdy různé názory, úhly
pohledu, kritické připomínky.
Naštěstí je dnes nikdo skrývat
nemusí. Ale nikdy jsem
neslyšel tak neuvěřitelně
urážlivá a militantní vyjádření
jako v oné, výše zmíněné,
internetové diskuzi. Značná
míra anonymity, jíž internet
poskytuje, vše ještě umocňuje.
Absolutní většina přispěvatelů
si v danou chvíli s největší
pravděpodobností ani neuvědomuje, že jejich prarodiče,
kteří by za ně mnohdy dýchali,
ba i život nasadili, mezi
odsuzované patří také.
Měsíc květen je obdobím,
kdy si připomínáme pro vývoj
naší země a našeho národa
zcela rozhodující události.
Osvobození a konec války byl
provázen obrovským výbuchem radosti. Radosti ze
znovuzískané
svobody.
Nebyla zadarmo. Byla vykoupena nesmírným hrdinstvím,
utrpením koncentračních
táborů, mnohdy též smrtí. Aby
nebylo hrůz dost, skončily
v padesátých letech opět
v žalářích tisíce válečných

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

hrdinů, pro něž byla svoboda
hodnotou nejvyšší. Ano, jsou
to ti veteráni bojů, se kterými
se díky jejich nezlomné vnitřní
síle můžeme dodnes potkávat
při vzpomínkových akcích.
Nemusí mluvit. Stačí jim
pohlédnout do očí. Mají tam
vepsány strasti mnohdy
krutých ran životního osudu.
Zatrpklost bychom tam však
hledali marně. „Mladí“ pohleďte do nich a řekněte…
Ne, nemám obavy a jsem si
jist, že je nemusí mít ani nikdo
z dříve narozených. Věřte, že
drtivá většina „mladých“ si
vás váží a má vás ráda, byť to
třeba nekřičí do světa. Stačí,
když vám to doma pošeptá.
Jedné věci se však přece
bojím. Oné diskuzní anonymity. Jaké osobní i národní
tragédie dokáží způsobit
jedinci podpoření anonymitou
a strachem zfanatizovaných
mas, známe z minulosti dobře.
Nechceme-li žít v nesvobodném revíru, jejich opakování
všichni společně, na věk
nehledě, dopustit nesmíme.

Úterý 18. 5. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města
Úterý 11. 5. 2010
Úterý 25. 5. 2010
Vybráno z obsahu:
Program regenerace
Klatovy získaly I. cenu
str. 2
Zveme Vás na ...
výběr z květnových akcí
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 30. 3., 13. 4. a 27. 4.
str. 3 a 4
Stav komunikací -květen
Zelená vlna
str. 5
Revitalizace Mercandiniho
sadů, Klatovy
str. 6
Fond rozvoje bydlení
Další kolo poskytování půjček
str. 7
Školní akademie

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Upozornění
pro řidiče
str. 8

foto: MěÚSS Klatovy a Oblastní charita Klatovy
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Klatovy získaly I. cenu v kraji v plnění programu regenerace

Co je to program
regenerace?
Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
byl ustaven v roce 1992 jako
nástroj záchrany a rozvoje
i pevně daných organizačních
a ekonomických podmínek
obnovy kulturních hodnot
a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření
center rozvoje podnika-

Postupně dochází k obnově
systémů technické infrastruktury, komunikací, domovního
a bytového fondu s akcentem
na zachování funkce bydlení
a ozdravění sociální struktury
obyvatel. Zlepšuje se stav
životního prostředí. Města
ožívají obchodním a společenským ruchem i kulturou.
Regenerační procesy přinášejí
mnoho nových pracovních
míst a vytvářejí prostor pro
podnikání. Stoupá potřeba
zařízení a služeb cestovního
ruchu, protože opravená
historická jádra našich měst
přitahují ve stále větší míře
turisty. V myšlení občanů se
zakotvuje vědomí o potřebě
ochrany kulturního dědictví.
Z pohledu měst je největší
přínos Programu regenerace
spatřován v jeho nepřetržité
soustavnosti. Program regenerace zařadil péči o kulturní
památky a regeneraci památkově chráněných území mezi

Místostarostka města Mgr. Věra Thomaierová přebírá
ocenění od ministra kultury prof. Václava Riedbaucha.

telských aktivit historických
jader měst a obcí. Jejich stav
po změně politických poměrů
po roce 1989 byl tristní:
nedostatečná a zanedbaná
technická infrastruktura,
špatný stavební stav objektů,
špatná kvalita bydlení,
nevyhovující sociální skladba
obyvatelstva, chybějící síť
obchodů a služeb i narušené
vlastnické vztahy.

priority místní politiky, aktivizoval a motivoval všechny
ke koncepční a koordinované
péči o kulturní hodnoty
v rámci sociálního a ekonomického rozvoje území. A na
městech v České republice je
tato péče již vidět. Města se
mohou každoročně přihlašovat s obnovou svých
historických jader do krajských kol , kde jsou na základě

zjištěných faktů hodnocena.
Na území MPZ Klatov se
nachází 76 nemovitých
kulturních památek, o které se
jejich vlastníci soustavně
starají. V roce 2009 byla
provedena nebo dokončena
oprava u objektu fary, kaple
Zjevení
Pany
Marie
(Chaloupka), oprava fasády,
výměna střešní krytiny, oken,
nebo odsušení zdiva bylo
provedeno např. u ZŠ
Plánická. Kromě kulturních
památek byly opraveny
4 budovy v MPZ.
Každoročně jsou žádány
prostředky z Programu
regenerace. I když je jejich
výše z pohledu potřeb
nedostatečná, přesto každo-

ročně pomůže k záchraně
našeho kulturního a historického dědictví. Také proto se
naše město ve své každoroční
systémové starostlivosti
o Městskou památkovou zónu
velice proměnilo. A proto byla
cena za I. místo v kraji za rok
2009 po zásluze udělena právě
Klatovům.
Vítězové krajských kol pak
byli finančně odměněni
a vyhodnoceni v Den památek
ve Španělském sále Pražského
hradu. Nejvyšší ocenění pak
získalo město Beroun.

Zveme Vás na …

bude náměstí a kolonáda
zaplněna mládeží, přijďte si
připomenout a zavzpomínat na
studentská léta.
O své nepřijdou ani
příznivci hudby. V kulturním
domě dne 14. 5. vás potěší
svými skladbami koncert
tradiční klatovské kapely
Dragouni.
Nenechte si ujít dne 27. 5.
od 19.00 hodin v Arciděkanském kostele další
z koncertů mezinárodního
festivalu komorní hudby a poté
5. června koncert v rámci
Evropské duchovní hudby.
Zahájení turistické sezóny
nás čeká 15. 5. 2010 na
klatovském náměstí. Začínáme
v 10.30 hodin koncertem
Dechového orchestru mladých
pod vedením p. F. Kubaně,
v poledne uvedeme na trh
novou knihu o historii Klatov,
kterou vydávají Lidové noviny,
shlédneme taneční vstupy
klatovské mládeže a odpoledne
vyplní skvělá dechová hudba
Plzeňská dvanáctka pod
vedením p. J. Tachovského.
Na webových stránkách
města a v IC jsou k dispozici
kompletní programy.
Přeji všem dobrou zábavu.

Měsíc květen je bohatý na
sportovní události a tak
dovolte, abych Vás pozvala na
atraktivní akce.
Od 7. – 9. 5. v klatovských
tělocvičnách proběhne již IV.
ročník Mistrovství ČR veteránů v basketbalu a 14. – 16. 5.
tamtéž můžeme přijít podpořit
minižáky také při Mistrovství
ČR v témže sportu.
Také příznivci volejbalu
žen si přijdou na své, 15.
– 16. 5. proběhne volejbalový
turnaj kadetů již pod tradičním
názvem „Turnaj Pod Černou
věží“.
18. 5. na Kolonádě oblíbený
dětský pohár horských kol
a v tentýž den na atletickém
stadionu sportovní hry MŠ.
Také velmi oblíbený a již
tradiční pochod Klatovský
karafiát zve ke startu dne 22.5.
od 7.00 hodin do klatovské
sokolovny.
Největší cyklistická akce
AUTOR Král Šumavy bude
startovat z klatovského náměstí
v 7.30 a v 10.00 hodin dne
29. 5. 2010.
Kromě zajímavých sportovních akcí se nám vrací do
Klatov po dlouhé době
Majáles. 28. 5. odpoledne

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Informace z jednání Rady města Klatov
Jednání Rady města 30. března 2010

Jednání Rady města 13. dubna 2010

Na posledním březnovém zasedání projednávali radní celkem
dvacet šest bodů včetně obvyklých jako je zahájení, kontrola
plnění usnesení a závěrečné diskuze, při které jsou uplatňovány
nejrůznější připomínky a náměty. O jednotlivých bodech se
stejně jako na jednání Zastupitelstva města diskutovalo
bezprostředně.

Na prvním dubnovém jednání Rady města se mělo projednávat
22 bodů programu. Na začátku pak starosta města předložil ještě
devět dalších aktuálních problémů a zpráv.

Návrhy na majetkoprávní úkony města
V rámci tohoto obvyklého bodu předložila vedoucí ORM
(odboru rozvoje města) Ing. Pleskotová zprávu o přípravě
a zpracování cenové mapy města Klatov. Rada města tak začíná
plnit usnesení Zastupitelstva města, které tímto dokumentem
chce zpřehlednit ceny
nemovitostí na území Klatov.
Podnětem k tomu je znění
zákona o obcích, kde se uvádí,
že město prodává majetek za
ceny obvyklé. Tato velmi
obecná definice způsobuje
určité obtíže. Z počátku se vždy
v y c h á z e l o z t z v. c e n y
administrativní stanovené
znalcem podle platného
oceňovacího předpisu. Praxe
však ukázala, že cena obvyklá
se spíše blíží ceně tržní a ta je
často obtížně zjistitelná. Po
obsáhlejší diskuzi, když byly
zváženy i obtíže a náklady při
vypracování cenové mapy
jakožto přehledu obvyklých cen nemovitostí na území města se
radní přiklonili k názoru, že cenová mapa by mnoho výhod
nepřinesla. Cenu obvyklou by pak stejně jako dosud doporučil
zastupitelů znalec. Dalším argumentem proti vypracování
cenové mapy je i stále se zmenšující četnost prodeje majetku
města i to, že ceny především pozemků se mění. Konečné
rozhodnutí o dalším postupu je už věcí zastupitelů.
Zpráva o činnosti Odboru dopravy MěÚ Klatovy
Pokračováním pravidelného hodnocení organizačních složek
města byla zpráva o činnosti Odboru dopravy, kterou předložil
jeho vedoucí Ing. Antonín Nauš. Jak vyplynulo z popisu hlavní
činnosti, zabývá se odbor především státní správou v obvodu
přenesené působnosti města Klatovy. Přes velké množství
správních úkonů nebyly v loňském roce zaznamenány stížnosti
na práci odboru a jeho úředníků. V diskuzi odpovídal Ing. Nauš
na dotazy radních a vysvětlil některé údaje uváděné ve zprávě.
Závěrem bylo konstatování, že k práci odboru nejsou výhrady.
Veřejné zakázky
Tento bod pro letošek pomalu přestává být aktuální v části
zahájení zadávacího řízení na stavební práce. Poslední tři
vyhlášené zakázky totiž naplnily záměry schválené
Zastupitelstvem města v rozpočtu letošního roku. Z těch,
u kterých byl vybrán vítězný uchazeč, je asi nejvýznamnější
oprava fasády hřbitovního kostela sv. Michala.

Majetkoprávní úkony města
Asi nejzajímavější byla informace o „výkupu zastavěného
pozemku včetně porostů“. Jednalo se o doplnění výkupu
kapličky pod Hůrkou, který již dříve schválilo Zastupitelstvo
města. Při geometrickém zaměření se zjistilo, že v blízkosti
kapličky jsou i čtyři vzrostlé stromy ke kapličce logicky
náležející. Plocha výkupu pozemku se tak zvětšila na padesát
čtverečních metrů. Tuto část pozemku nabídl současný majitel
za tisíc korun a úhradu poplatků spojených s převodem. Radní
doporučili zastupitelům, aby i tento výkup schválili.
Čerpání rezervy na výstavbu městské komunikace
Za Kasárny
Firma provádějící stavbu se zavázala zhotovit tuto komunikaci
za 19,270 mil. Kč včetně pětiprocentní rezervy. Její případné
čerpání přes padesát tisíc korun musí ale schvalovat Rada města.
Na začátku realizace stavby se ukázalo, že je nutné vyjmout část
vodovodního potrubí pod vozovkou. Správce městských
vodovodních sítí firma ŠVAK za to požaduje téměř čtyři sta tisíc
korun, což je zhruba pětina rezervy. Tato částka byla po zvážení
důvodů schválena.
Úprava přechodů pro chodce
Na jednání Zastupitelstva města se objevil požadavek upravit
přechody pro chodce sklopením obrubníků. Na základě zprávy
Hospodářského odboru a po delší diskuzi bylo rozhodnuto začít
s úpravou vybraných přechodů v Pražské ulici.
Návrh vyhlášky o stanovení místa a času provozování
výherních hracích přístrojů
Příslušnou vyhlášku již delší dobu připravuje právnička města
Mgr. Virtová ve spolupráci s Finančním odborem. Radní však
definitivní předložení návrhu zastupitelům rozhodli odložit,
neboť považují za nutné vyčkat na schválení novelizace
příslušného zákona. Ve zprávě Finančního odboru byl uveden
i přínos – výtěžek (poplatek) z provozu těchto přístrojů pro
město. Celkem se jedná o částku přes šest milionů korun.
Z oblasti Městské památkové zóny, kde by měl být jejich provoz
omezen, jsou to čtyři miliony. Regulace provozu je zvažována na
základě podnětů občanů, kteří si stěžují na rušení nočního klidu
i na nebezpečí vyplývající z gamblerství.
Omezení hlučných činností na území města
Na posledním jednání Zastupitelstva města byl vznesen
požadavek, aby se v sobotu a v neděli zakázalo na území města
sekání trávy motorovými sekačkami. Po diskuzi uložili radní
právničce města, aby se touto problematikou zabývala
a předložila příslušný návrh možné úpravy městských vyhlášek.
Zpráva Městské policie
Městští strážníci často musí na základě oznámení občanů řešit
i poměrně kuriózní případy. Tak např. jeden občan oznámil, že na
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3 Tomaierová předložila doporučení týkající se výstavby dvou
silnici směrem k Bolešinám leží mrtvý zajíc. Hlídka zajíce bytových domů, přístavby základny Sboru dobrovolných hasičů
převezla do veterinární stanice v Klatovech. Pan K. zase v Lubech, rozšíření areálu jedné klatovské firmy, výstavby
oznámil, že mu cizí pes v zahrádkářské kolonii Markyta zadávil garáží a dostavby obchodního centra v Domažlické ulici.
čtrnáct králíků. Hlídka proto umístila králíky do boxu u MVDr.
Straškraby a pes (jezevčík) byl umístěn v útulku. Další pozorný
Podpora obnovy týneckého
občan zase oznámil, že se v jiné zahrádkářské kolonii pohybují
zámku
na kolech dva bezdomovci. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o paní L., která se vracela se synem z nákupu. Také pan Č. se Na žádost realizátora projektu
svým oznámením, že se někdo vloupal do bytu (uvedena ulice „Revitalizace zámku Týnec na
a č. p.) netrefil do černého. Hlídka na místě nalezla pana G., který Muzeum moderního umění“
Jana Pelánka vyslovila Rada
zde maloval místnosti, na což družstvo zapomnělo.
města podporu tomuto záměru.
Jednání rady města Klatovy 27. dubna 2010
Formálně tak učinila schváProgram posledního dubnového jednání měl původně osmnáct lením dohody o partnerství. Jak
bylo výslovně konstatováno
bodů, na začátku byl rozšířen o dalších jedenáct.
z této dohody nevyplývají pro
Návrhy na majetkoprávní úkony města
město Klatovy žádné finanční
Kromě běžných stanovisek pro jednání Zastupitelstva města se závazky.
museli radní vypořádat s udělením souhlasu s umístěním
předzahrádek na klatovském náměstí. Podle nových právních
předpisů nesmí totiž předzahrádky navazovat na stěny domů, Příští jednání Rady města: úterý 11. 5. 2010 a 25. 5. 2010
protože to jsou vodící linie pro nevidomé. Rozumný a lidský
požadavek však při realizaci způsobuje komplikace, neboť ne Vybral a zpracoval: Ing. Stanislav Míka, člen Rady města
všem žadatelů lze pak vyhovět. Řešení, které navrhla Rada
města, se setkalo s nesouhlasem Dopravního inspektorátu. Přes
něj už pravomoc Rady nesahá, přesto se však bude ještě jednat,
aby nedošlo ke zbytečnému poškození zájmů žádné strany.
Parkovací dům
Poté, co zastupitelé vybrali vítězný architektonický návrh je
nutné podniknout další kroky k jeho realizaci. Vzhledem k tomu
že, odhadované náklady dosahují až šedesáti milionů korun by
parkovací dům nemělo stavět město, ale soukromý investor. Jako
příspěvek města radní navrhli převést za určitých podmínek
pozemek investorovi bezplatně. V diskuzi zazněly i pochybnosti
o návratnosti investice s kapacitou 128 parkovacích míst.
Výběrová řízení
Rozhodnutím o zadání zakázek vybraným uchazečům bylo
uzavřeno pět zakázek na stavební práce v celkové hodnotě
bezmála osmnáct milionů korun.
Zpráva „bytové komise“
Na návrh komise bylo schváleno pět nájemních smluv
k městským bytům a tři k ubytovacím buňkám. Jako úspěšný se
ukazuje důsledný postup proti neplatičům nájemného. Pod
hrozbou výpovědi a vystěhování paní B. zaplatila městu dluh
a dosáhla tak uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou.
Pokud bude nájemné řádně uhrazovat, smlouva se prodlouží.
Poměrně klíčové rozhodnutí padlo k domu č. 299/II v Gorkého
ulici. Osud známé „Větrovny“ se tak začíná naplňovat. Volné
byty se již nebudou obsazovat, neboť je noví nájemníci obvykle
v krátké době „vybydlí“. Za poslední tři roky byl příjem
z nájemného 276 tisíc a náklady na opravy byly téměř milion
korun. Definitivní řešení bude po uvolnění obsazených šesti bytů
z celkových šestnácti záviset na rozhodnutí zastupitelů.
Zpráva komise „výstavby“
Předsedkyně komise místostarostka města Mgr. Věra

Zámek Týnec u Klatov.

2x foto Rudolf Lang

Pozvánka na krajskou soutěž
v požárním sportu
Ve dnech 27 a 28. května 2010 se uskuteční v Klatovech
krajská soutěž v požárním sportu. Této soutěže se zúčastní
družstva Hasičských záchranných sborů Plzeňského kraje,
která budou soutěžit v disciplinách výstup do 4. podlaží
cvičné věže, běhu na 100 m s překážkami, štafetě 4 x 100 m a
požárním útoku. Zahájení soutěže bude dne 27. května 2010
v 8,45 hodin na požární stanici v Klatovech, kde proběhne
výstup do 4. podlaží cvičné věže. Odpolední program bude
probíhat na atletickém stadionu pod Hůrkou v Klatovech od
14,00 hodin disciplinou běhu na 100 m s překážkami. Druhý
den 28. května 2010 budou od 9,00 hodin probíhat na
stadionu discipliny štafeta 4 x 100 m a požární útok.
Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnost na
zápolení soutěžních družstev Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

KVĚTEN 2010

Spojovací ulice – oprava povrchu vozovky a chodníků
Informace o prováděných pracích
v úseku od čp. 99/V po Procházkovu ulici, úprava odstavných
na komunikacích a souvisejících
stání u čp. 99 a 100/V. Práce naváží na rekonstrukci
objízdných trasách v měsíci květnu 2010 vodovodního řadu. Termín dokončení do 26. 6. 2010. Uzavírka
Tylovo nábřeží - 1. 4. 2010 byla zahájena akce Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města-Tylova
nábřeží. Akce plynule navázala na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce. Jedná se o demolici třech objektů,
výstavbu okružní křižovatky v místě „U Váhy“, napřímení MK
v ulici Kollárova, vybudování 73 parkovacích míst, úpravu
parčíku, přemístění autobusových zastávek z Nádražní ulice na
Tylovo nábřeží. Termín dokončení 31. 8. 2010. Úplná uzavírka
komunikací po třech etapách. V první etapě uzavřena
Nádražní ulice v úseku od Budovcovy po vjezd do
obchodního zařízení BILLA. V druhé etapě (cca od
22. 5. 2010) dojde k uzavírce Nádražní ulice v úseku od
vjezdu do BILLY po Kollárovu ulici. Náhradní autobusová
doprava po objízdných trasách.
Ulice Za Kasárny – rekonstrukce komunikace,
inženýrských sítí, vozovky, výstavba chodníků, obousměrné
cyklostezky, veřejného osvětlení, zeleně, přesunutí železničního
přejezdu, úprava ulice Za Tratí před mlékárnou, úprava
komunikace mezi Vodospolem a SÚS po železniční trať. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Úplná uzavírka komunikace po
etapách. Dopravní obslužnost do areálů firem zůstane
zachována.
Ulice Za Čedíkem – výstavba nové komunikace, která
propojí Plánickou ulici na příjezdu do města se Studentskou ulicí
v místě areálu BMX. Výstavba inženýrských sítí, vozovky,
okružní křižovatky, chodníků, obousměrné cyklostezky, zálivu
autobusové zastávky, veřejného osvětlení, zeleně. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Výstavba na „zelené louce“ bez
uzavírek. Napojení ulice Plánické formou okružní
křižovatky bude prováděno za provozu při částečném
omezení dopravy.

silnice po úsecích.
Chodník Masarykova ulice – oprava povrchu
pravostranného chodníku mezi Kollárovou a Úzkou ulicí.
Termín dokončení do 31. 5. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník v Zahradní ulici – úprava povrchu levostranného
chodníku ve směru od ulice Milady Horákové. Termín
dokončení do 31. 5. 2010. Uzavírka chodníku.
Tyršova ulice – Ředitelství silnic a dálnic provede opravu
povrchu vozovky v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín dokončení do 15. 5. 2010. Od 5. 5. do 12. 5. - uzavírka
silnice ve směru od Plzně – objízdná trasa ulicemi
Domažlická, V Řekách, Vrbova, dále směr na Luby
Dragounská, Šumavská. Od 13. 5. do 15. 5. – úplná uzavírka
(včetně vjezdů na přilehlé plochy). Objízdná trasa v obou
směrech stejná.
Zároveň dojde k povrchové úpravě nezpevněného
parkoviště u Tyršovy ulice z frézované drti.
Plzeňská ulice – Ředitelství silnic a dálnic provede opravu
povrchu vozovky silnice I/27 (Plzeňské ulice v Klatovech)
v úseku cca 200 m od odbočky na Nepomuk po odbočku Pod
Borem ve směru na Plzeň. Od 5. 5. 2010 – práce budou
provedeny za částečné uzavírky. Obousměrný provoz bude
veden po neuzavřené části.
Technické služby města Klatov budou provádět opravy
drobných výtluků po zimě a čištění vpustí na komunikacích ve
městě.
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

„ZELENÁ VLNA“ na Plzeňské byla obnovena
Dne 21.4.2010 došlo k obnovení tzv. „zelené vlny“ na
světelných křižovatkách v Plzeňské ulici v Klatovech.
Dlouhodobě byl stav světelné signalizace na
křižovatkách na Rybníčkách a u sokolovny neúnosný.
Projevilo se stáří řadičů i semaforů, které byly v poslední
době velmi poruchové. Tím docházelo ke kolizním
stavům. Zvlášť obtížné bylo pro chodce přecházení
Plzeňské ulice.
Město Klatovy se rozhodlo tuto situaci neprodleně řešit
a proto uvolnilo ze svého rozpočtu částku ve výši 1,608
mil. Kč vč. DPH a vyměnilo veškeré světelné zařízení na
obou křižovatkách. Toto zařízení umožnilo obnovit
zelenou vlnu na Plzeňské ulici v celém jejím rozsahu. K
obnovení mohlo dojít až po výměně světel na obou
křižovatkách.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Křižovatka u sokolovny.
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Revitalizace Mercandiniho sadů, Klatovy
Mercandiniho sady byly
založeny v letech 1841 – 1845
na podnět hraběte z Mercandinu. Jsou nejrozsáhlejší
ucelenou zelenou plochou
města a zaujímají rozlohu
téměř 11,5 ha. Byly vybudovány v anglickém stylu.
V jejich centru je situována
kolonáda, u které byla
původně zřízena francouzská
zahrada. V této části parku
jsou umístěny čtyři barokní
sochy, symbolizující čtyři
roční období a socha Aurory.
V centru kolonády se nachází
kašna.

parku nabývá na důležitosti
také z hlediska biologické
a ekologické funkce. Stala se
totiž přirozeným domovem
několika skupin ptactva
a úkrytem ostatním zde žijícím
živočichům.
Vzhledem
k tomu, že je park vymezen ze
dvou stran rušnými komunikacemi, má zeleň výrazný
podíl na snížení prašnosti
prostředí.
Povrch cest je většinou
zpevněn asfaltem, s jehož
použitím se v minulosti
bohužel, na úkor vzhledu
parku, příliš nešetřilo. Na

Město je si vědomo
nezbytnosti celkové revitalizace Mercandiniho sadů.
Připravuje proto záměr
revitalizace, jehož cílem je
vytvoření příjemného prostředí, které by obyvatelům a
návštěvníkům města nabízelo
možnosti k odpočinku
a různým volnočasovým
aktivitám uprostřed zeleně.
Důraz bude kladen na soulad
s původním charakterem sadů,
využití vhodných přírodních
materiálů povrchu cest a rehabilitaci zeleně. Vytvořeny
by měly být odpočinkové a relaxační plochy, doplněné
nezbytným mobiliářem.
V prostoru sadů se předpokládá umístění dětských
herních prvků. K zatraktivnění
parku má přispět také idea
pořádání vyjížděk na loďkách
po jezeře. Nová výsadba
a odborné ošetření stávajících
unikátních dřevin by vedly ke
zvýšení estetické hodnoty
parku. Centrální část parku
s kolonádou by měla být

v řádu desítek milionů korun.
S ohledem na další nezbytné
investice nelze tuto částku
hradit z městského rozpočtu.
Město proto bude usilovat
o získání finanční podpory
a postupně záměr realizovat.
Park by měl sloužit
především obyvatelům města
všech věkových kategorií.
Občané by se proto měli
aktivně zapojit do procesu
tvorby a realizace záměru.
Předpokládá se pořádání
různých akcí „šitých na míru“
projektovému záměru s cílem
oživit zapomenutou historii
a probudit v lidech zájem
o přírodu a prostředí, ve
kterém žijí, a to již od prvního
okamžiku tvorby projektu.
Občané města i jeho
návštěvníci mohou již dnes
vyjádřit svůj názor na to, jak
by měl park vypadat a co by
v něm nemělo chybět. Město
na svých internetových
stránkách pro tento účel
zřizuje diskusní prostor pro
soustředění názorů k dané

Kolonáda s kašnou.

Nejvýraznější částí parku
je jezero o výměře 1 ha,
situované v jeho severní části.
Uprostřed vodní plochy byl
vybudován ostrůvek se
skupinou solitérních stromů,
pod jejichž korunami je
usazena další ze skupiny soch.
Celým parkem podélně
probíhá koryto Drnového
potoka.
Park je přírodní památkou.
Nachází se zde vzácné
dřeviny, například liliovník
tulipánokvětý, jedlovec
kanadský, jinan dvoulaločný a
další. Stávající stav výsadeb je
ale ve většině případů nepříliš
dobrý. Dle zpracovaného
dendrologického průzkumu
z roku 2007 je pouhých 6%
jedinců v dobrém zdravotním
stavu. U ostatních dřevin je
doporučeno odborné ošetření,
zdravotní řez či kácení.
Park je důležitou součástí
systému městské zeleně. Zeleň

mnoha místech je navíc asfalt
rozrušen. Vybavenost parku
mobiliářem je rovněž velmi
nedostatečná.
Park byl a je hojně využíván obyvateli města
k procházkám a relaxaci.
Procházejí tudy turistické a
cyklistické stezky, propojující
park s nedalekým historickým
centrem města. Mercandiniho
sady nabízejí po všech
stránkách obrovský potenciál.
Město Klatovy je výlučným vlastníkem veškerých
pozemků a staveb, nacházejících se v prostoru parku.
Správou tohoto rozsáhlého
obecního majetku jsou
pověřeny Technické služby
města, které provádějí
pravidelnou údržbu zeleně
a cestní sítě. Objekt kolonády
je pronajat pro účely
provozování restaurace;
v současnosti prochází
rekonstrukcí.

Drnový potok.

místem pro pořádání různých
kulturních akcí, hudebních
a uměleckých vystoupení.
Vyhotovením nezbytné
projektové dokumentace je
město připraveno pověřit
odborníky, specializované
ateliéry se zaměřením na
zahradní a krajinnou tvorbu,
s dostatečnými a prokazatelnými zkušenostmi v oboru.
Náklady na celkovou
revitalizaci sadů se pohybují

2x foto Rudolf Lang

problematice a uvítá jakékoliv
příspěvky
od
nejširší
veřejnosti.
Odkaz na internetové
stránky: www.klatovy.cz/mukt
Své náměty a názory můžete
vyjádřit i písemnou formou
doručením na Městský úřad
v Klatovech, podatelnu úřadu.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 19. 3. 2010 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
XXX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
z Fondu rozvoje bydlení.
splatnosti
půjčky
hranice
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
Obnova střechy (krytina
do 200 tis.
4 roky
3%
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude i konstrukce) starší 10 let
Kč/dům-čp.
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby Zřízení plynového nebo elektric- 4 roky
do 50 tis. Kč
3%
na 1 byt
a nachází se na území města kého topení ve stávajícím domě
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
Zřízení malé čistírny odpadních
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
a územního obvodu města vod ke stávajícímu domu
na 1 byt
Klatov. Dům musí být starší 10
do 50 tis. Kč
let, pouze u titulu Zateplení Dodatečná izolace domu proti 4 roky
3%
/dům-čp.
obvodového pláště domu musí spodní vodě - stáří nad 10 let
být starší 5 let.
fasády domu vč. opledo 30 tis. Kč
4 roky
3%
N a ž á d o s t i m u s í b ý t Obnova
chování u domu staršího 10 let
na 1 byt
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise, Zateplení obvodového
do 40 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
který obdrží každý zájemce o pláště domu staršího 5 let
poskytnutí půjčky. V případě Vybudování WC, koupelny nebo
do 30 tis. Kč
4 roky
3%
stavby vyžadující stavební sprchového koutu v bytě, kde dosud
na 1 byt
není
povolení musí mít žadatel v
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
době podání žádosti o půjčku Rekonstrukce elektrické
na 1 byt
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky instalace starší 10 let
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních Vestavba bytu do půdního
do 300 tis.
8 let
4%
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP prostoru
Kč / byt
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
do 350 tis.
8 let
4%
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá Nástavba bytu rušící ploché
střechy
Kč / byt
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Vybudování nebo rekonstrukce
do 30 tis.
2 roky
3%
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do plynové přípojky včetně pilíře
Kč / dům-čp.
měření
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
do 30 tis.
Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší Vybudování nebo rekonstrukce
2 roky
3%
vodovodní přípojky včetně šachty
Kč / dům-čp.
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
Vybudování nebo rekonstrukdo 30 tis.
2 roky
3%
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí ce kanalizační přípojky
Kč / dům-čp.
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním Výměna oken a balkónodo 50 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací vých dveří v domě
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy.
do 500 tis.
4 roky
3%
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána Rekonstrukce výtahu
v domě
Kč / dům-čp.
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců
od podpisu smlouvy.
Rekonstrukce vody, kanalizace,
do 50 tis. Kč
4 roky
3%
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na plynu, topení a ohřevu vody vč.
na 1 byt
instalace solárních panelů v domě
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
do 50 tis. Kč
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František Rekonstrukce bytového
4 roky
3%
jádra v domě
na 1 byt
Kocfelda, tel. 376347234.
Uzavírka podání žádostí XXX. kola je do 28. 5. 2010.
Zasklení lodžií v domě
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do
15. 6. 2010.
Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05Během loňského roku proběhla tři kola, ve kterých byla obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
poskytnuta půjčka 14 zájemcům v celkové výši 1 580 316 Kč.
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
František Kocfelda
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
vedoucí hospodářského odboru
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Školní akademie
V podvečer 14. a 15. dubna
rozezpívaly sál Kulturního
domu děti klatovských
mateřských a základních škol.
Školní akademie byla jejich
společný příspěvkem k oslavám 750 let našeho města.
Příspěvkem o to cennějším, že
se k němu přidali též žáci
místní umělecké školy
a studenti gymnázia. Spoustu
nápadů okořeněnou zápalem,
obrovskou snahou, trochou
trémy a dětskou bezprostředností odměňovali
diváci po zásluze bouřlivým
potleskem. Aplaus vnímám
jako ocenění vystupujícím
i všem pedagogům podílejícím
se na jejich přípravě. Nebyli to

pouze ti, jež bezprostředně
prožívali napětí v zákulisí
spolu se svými svěřenci, ale
též mnozí „neviditelní“, kteří
je během desítek hodin
nácviku a zkoušek podporovali, byť třeba i jen
morálně. Dobře totiž vím, co
příprava a organizace akcí pro
děti obnáší. A nemusí být ani
tak rozsáhlá.
Děkuji proto vám všem,
kdo jste ochotni, mnohdy bez
ohledu na svůj volný čas,
připravit hezké zážitky dětem
i jejich publiku.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být do
31. prosince 2010 provedena výměna všech řidičských
průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 1994 do
31. 12. 2000 za nový řidičský průkaz.
Rozhodujícím není typ ŘP, ale datum jeho vydání.
Podle našeho šetření provedeného ke dni 30. 3. 2010 této
výměně podléhá okolo 5000 řidičských průkazů
v působnosti obce s rozšířenou působností Klatovy.
V porovnání s ostatními úřady se jedná stále o vysoké
procento řidičů, kteří musí provést do konce roku tuto
výměnu.
Upozorňujeme, že:
1.

Většina těchto řidičských průkazů bude
vyměňována nad rámec běžného provozu výkonu
agend řidičů na Odboru dopravy Městského
úřadu Klatovy, Mayerova 130 (areál bývalých
kasáren na Plánické ul.). Vyměňování bude
probíhat v průběhu celého pracovního týdne bez
ohledu na stanovené úřední hodiny.

2.

Z praxe víme, že většina žadatelů z různých
důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli.

3.

Je vážné riziko, při odkládání výměny řidičských
průkazů na konec období, že z kapacitních důvodů
nebude možné dodržet jak expresní lhůty pro
výměny řidičských průkazů, tak dobu 20 dnů
stanovenou zákonem pro tyto výměny.

Z výše uvedených důvodů žádáme občany o včasnou
spolupráci s našim úřadem v nadcházejících měsících tak,
aby bylo možné předejít neúměrné koncentraci prací
v závěru roku a případným stížnostem žadatelů o vydání
řidičského průkazu. Důvodem této žádosti je skutečnost, že
v současné době je podáváno tak malé množství žádostí o
výměnu řidičských průkazů, že řádné výměny probíhají ve
lhůtách pro zkrácené vydávání řidičských průkazů. V živé
paměti máme vypjatou situaci k výměně řidičských průkazů
v druhé polovině roku 2007, kdy na všech úřadech byly
několikahodinové čekací doby na vyřízení žádosti.
Ing. Antonín Nauš
vedoucí odboru dopravy
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Dny partnerských měst

Vážení spoluobčané,
platí-li stará lidová
pranostika „Studený máj,
v stodole ráj“, mohou letos
zemědělci očekávat skutečně
bohatou úrodu. Po celý
uplynulý měsíc „neosychající
ovčácká hůl“ však rozhodně
nepotěšila nejen obyvatele
podél moravských řek, ale ani
pořadatele kulturních a sportovních podniků pod širým
nebem. A že bylo z čeho
vybírat. Zahájení turistické
sezony, pochod Klatovský
karafiát, tradiční cyklistický
Král Šumavy, znovu obnovený Majáles byly události,
jejichž organizaci se po řadu
měsíců s velkým nasazením
věnovaly desítky pořadatelů.
Vynaložené úsilí bylo o to
větší, že akce byly součástí
oslav klatovského výročí.
Mnohdy jedinou odměnou jim
pak byly tisíce spokojených
závodníků a návštěvníků.
Z mého pohledu však měly
význam širší. Přínosem byly
v této ekonomicky nelehké
době zejména pro poskytovatele ubytovacích i stravovacích služeb. Jsem si jist, že
bez pořádání víkendových
aktivit by do Klatov takové
množství turistů cestu nenašlo. Vysoká návštěvnost ze

strany nás Klatovanů mne
zároveň ubezpečila v tom, že
se bavit umíme a chceme.
Vždyť před špatnými zprávami chrlenými soustavně ze
sdělovacích prostředků není
téměř úniku. O to víc jsem si
vážil věcného popovídání
s účastníky a hosty akcí, jež
bylo na hony vzdálené dosud
nevídané míře negativismu
vrcholící předvolební kampaně. Chci věřit a udělám pro
to maximum, aby i další
bohatě připravený program
probíhal v podobně přátelském duchu.
Jeden z vrcholů oslav nás
čeká těsně před prázdninami
koncem června. Do Klatov
zavítají jak oficiální představitelé našich partnerských
měst, tak jejich amatérské
umělecké soubory. Už to
napovídá, že společně prožité
dny budou mít charakter nejen
zábavy, ale i skutečně slavnostní ráz. Ve čtvrtek 24.
června rozezní prostory Jezuitského kostela tóny nástrojů
umělců České filharmonie. Již
sama účast tohoto hudebního
tělesa podtrhuje význam
setkání nejvyšších představitelů partnerských měst.
S těmi současnými přijedou
zároveň jejich předchůdci,
kteří stáli u zrodu vzájemných
vztahů a stvrdili je svými
podpisy. Společně pak zhodnotí uplynulé roky a nastíní
další možnosti spolupráce
během slavnostního zasedání
Zastupitelstva města, které se
bude konat v pátek 25. června
od 10.00 hod. ve velkém sále
Kulturního domu. O tom, že je
co hodnotit, vůbec nepochybuji. Mnohé je pro nás
dnes zcela samozřejmé.
Vycestovat směrem západním

není nic zvláštního. Před pár
lety však mimořádný zážitek.
Byly to právě čerstvě uzavřené
partnerské smlouvy, které
mnohým studentům umožnily
vyzkoušet jazykové znalosti
v reálném cizojazyčném prostředí. Ruku v ruce s výměnnými pobyty mizely též předsudky o kulturní, ekonomické
i sociální vyspělosti našich
zemí a měst. Takové cíle si
dnes již dávat nemusíme. Byl
bych velmi rád, kdyby se nám
podařilo vzájemné partnerství
posunout více do firemní
a hospodářské roviny.
Sobota se pak ponese v odlehčeném duchu. Klatovské
náměstí rozezpívají a roztančí
svými vystoupeními vedle
našich místních i soubory
z holandského Heemskerku,
francouzské Poligny, německého Chamu, ruského
Polevskoje.
Přijměte prosím mé
pozvání na setkání s vyslanci
partnerských měst. Doufám,
že si jej společně vychutnáme
i v případě, že by nám počasí
úplně nepřálo.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Author Král Šumavy 2010.
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Památky UNESCO

Často se setkávám s otázkou, zda-li je barokní lékárna
U Bílého jednorožce v Klatovech zapsána na seznamu
UNESCO. Trochu historie
o organizaci UNESCO.
V roce 1972 schválila
konference UNESCO Úmluvu
o ochraně nejvýznamnějšího
světového kulturního a přírodního dědictví, která
vstoupila v platnost v roce
1975. Jako světové dědictví se
označují nejrůznější kulturní
a přírodní památky po celém
světě, které byly pro svou

unikátnost vybrány organizací
UNESCO a zapsány na tzv.
Seznam světového dědictví.
Podle Úmluvy jsou smluvní
státy, na jejichž území vybrané
památky leží zavázány jejich
ochranou, označením a předáváním budoucím generacím.
Zařazení památky na tento
seznam je velikou poctou
a uznáním.
V České republice je již 12
míst, která jsou pro jedinečnost zapsána mezi světové
kulturní památky. Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Jsou to:
Praha – historické centrum
Telč – historické centrum
Český Krumlov – historické
centrum
Žďár nad Sázavou – poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře
Kutná Hora – historické
centrum
Lednicko – valtický areál
Kroměříž – areál Arcibiskupského zámku a Květná
a Podzámecká zahrada
Holašovice – unikátně dochovaná vesnice jihočeského typu

Barokní lékárna U Bílého jednorožce.

Litomyšl – renesanční zámek
a historické centrum města
Olomouc – sloup Nejsvětější
Trojice
Brno – vila Tugendhat
Třebíč – románsko–gotická
bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť
Klatovy i přes jedinečnost
památky nemohou být zapsány v tomto seznamu,
protože není možno deklarovat ojedinělost barokní
lékárny a to ani na českém
území.

Zveme Vás na …
Měsíc červen je přímo
„nabit“ různými kulturními i
sportovními událostmi, které
bychom si neměli nechat ujít.
Probíhat budou tradiční
akce, jako soutěž pro děti My
a příroda 2010, soutěže
v požárním sportu, sportovní
soutěže žáků základních škol,
slavnosti hudby a piva,
programy Představují se, Ve
víru tance, velká cena Klatov
v parkurovém skákání, ale také
nás čekají i akce nové.
Od 16. června pravidelně ve
středu a v sobotu v podvečer na
klatovském náměstí nás bude
provázet Klatovské letní
muzicírování.
V tento den, 16. června,
bude v MěKS uvedena na trh
nová poštovní známka
Klatovy.
19.-20. června na trati
BMX
máme
možnost
shlédnout závody Mistrovství

Areál BMX za vodojemem.
Evropy v BMX Juniorů a Elite
přenášené TV Eurosport.
V předposledním týdnu
měsíce června do Klatov
zavítají naši partneři z měst
Heemskerk, Cham, Poligny a
Polevskoj. Nejen, že budou mít
oni možnost uvidět naše krásné
město, ale i my v sobotu 26. 6.
během celého dne můžeme
vidět na klatovském náměstí
různá vystoupení připravená
mládeží z těchto čtyřech států.
Večer od 20 hodin nám všem na

foto Rudolf Lang

klatovském náměstí zahraje
hudební skupina Ukradený
vjecy.
V pátek 25. 6. bude probíhat
v sále MěKS od 10 hodin
dopoledne společné zasedání
zastupitelstva města Klatov
a představitelů partnerských
měst.
Zajímavý pro veřejnost
bude určitě den otevřených
dveří v kasárnech klatovských
dragounů či v neděli 27. 6.
Česko – bavorský cyklistický

foto Rudolf Lang

Přesto jsme všichni rádi, že
v Klatovech tento barokní
skvost máme. Je velkou
klatovskou turistickou atrakcí.
Nicméně v blízkosti Klatov
máme
jednu
unikátní
památku, zapsanou na
seznamu UNESCO, a to
biosférickou
rezervaci
Šumava.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
maratón z Viechtachu přes
přechod Rittsteig do Klatov,
Švihova a zpět.
Podrobnější informace
získáte v IC Klatovy a na
internetových stránkách města
Klatov.
Od 7. 6. je zahájen prodej
vstupenek na Českou filharmonii v IC Klatovy.
Počátek prázdnin naše
město zahájí netradičně,
multikulturně – velkolepou
open air produkcí Con Aire
Flamenco v letním kině.
Centrum španělské kultury a
vzdělávání tuto akci připravilo
na 1. 7. ve 20h. Vstupenky je
možno zakoupit již nyní v kině
Šumava a IC Klatovy.
Na webových stránkách
města a v IC jsou k dispozici
kompletní programy.
Přeji všem dobrou zábavu.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Informace z jednání Rady města Klatov
Informace z jednání Rady města Klatovy konaného
11. května 2010
Na oznámení, kterým starosta města svolal zasedání, bylo dvacet
tři bodů programu, nakonec se jich ale projednávalo o devět více.
Návrhy na majetkoprávní úkony města.
Devět návrhů připravených Odborem rozvoje města bylo
doporučeno ke schválení Zastupitelstvem města.
Ve své působnosti pak radní
vydali souhlas s umístěním
předzahrádky u kavárny
Mléčná na náměstí. Výsledek
by tak měl odpovídat platné
vyhlášce, požadavkům
Dopravního inspektorátu a
oprávněným zájmům majitele
i města.
Souhlas radních (rovná se
souhlas města jako účastníka
územního řízení a majitele
pozemků) získala také výstavba
okružní křižovatky u nové
klatovské nemocnice.
Schválení dvou pronájmů a tří
věcných břemen bylo pak již
téměř formální záležitostí. Větší diskuzi vzbudil požadavek
pokládky optického kabelu pod nově budovanými
komunikacemi.
S předloženou projektovou dokumentací byl nakonec vysloven
na doporučení Hospodářského odboru souhlas.
Průmyslová zóna Pod Borem
Odbor rozvoje města předložil zprávu obsahující aktuální stav
obsazenosti a výčet investorů odstoupivších od smlouvy,
neumístěných a nově žádajících o pozemky. Z grafického
přehledu vyplynulo, že po vyhovění nové žádosti bude zóna
v podstatě obsazená. Výstavba se pochopitelně realizuje
postupně.
Veřejná zakázka
Radní dali zelenou zahájení zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky nákupu vozidla pro sběr a svoz komunálního
odpadu s lineární nástavbou. Jednoduše řečeno Odpadové
hospodářství Klatovy s. r. o. si může za své prostředky koupit
nový popelářský vůz.
Zpráva finanční komise
Návrhy komise na rozpočtová opatření (doplnění schváleného
městského rozpočtu) a odepsání nedobytných pohledávek budou
s kladným stanoviskem předloženy Zastupitelstvu města
k rozhodnutí.
Z předložených předběžných výsledků hospodaření města za 1.
čtvrtletí 2010 si alespoň
první část zaslouží doslovnou citaci. „ Město v prvním čtvrtletí
2010 docílilo příjmy ve výši 26% ročního rozpočtu příjmů,
celkové výdaje byly čerpány na 18%, splátky úvěrů činily 6,974
mil. Kč. Výsledkem hospodaření za čtvrtletí byl zisk 11,903 mil.

Kč, který zvýšil přebytek hospodaření z minulých let na 143,878
mil. Kč. Rozpočtová rezerva po schválení rozpočtového
opatření č. 1 a 2 činí 16,592 mil. Kč.“
Komentář a vysvětlení podal místostarosta Ing. Vrána s tím, že
z výsledků nevyplývá nutnost provádět úsporná opatření.
V diskuzi bylo zdůrazněno, že město nedělá rizikové investice.
Akce realizuje pouze tehdy, má-li zajištěno financování. To

Předzahrádka u Mléčné.

foto Rudolf Lang

zvláště vyniklo v případě pozastavených dotací, protože Město
vždy čeká na definitivní schválení.
Jednání Rady města Klatovy 25. května 2010
Snad nejkratší program jednání v několika posledních letech
mohli očekávat radní podle pozvánky, která obsahovala jen
patnáct bodů. Obvyklý aktuální přídavek byl také mimořádně
krátký, jednalo se pouze o dva body navíc.
Majetkoprávní úkony města
Jak vyplývá ze zákona o obcích, má v tomto ohledu každá rada
města kompetenci uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o
výpůjčce a zřizovat věcná břemena. Prodej a koupě nemovitostí
jsou v kompetenci zastupitelstev, rady obcí a měst k nim mohou
přijímat pouze doporučení. Na tomto jednání byl Radě města
předložen jen jeden návrh na zřízení věcného břemena ve
prospěch správce sítí. Za schválené uložení dvou elektrických
kabelů v celkové délce 25 m dostane město jednorázovou úhradu
3 600 Kč.
Zpráva z jednání bytové komise
Na návrh komise Rada města schválila žádosti o společný nájem
bytů, o který požádaly již zletilé děti nájemníků. Důvodem bylo,
že chtějí místo rodičů byt podle městských Zásad prodeje koupit.
Protože všichni v bytě u svých rodičů skutečně i evidenčně bydlí,
bylo jejich žádosti bez problému vyhověno. Jen je nutno dodat,
že Klatovy prodávají obsazené městské byty pouze jejich
nájemníkům a tato nabídka je trvalá, až na část bytů, které si
město z různých důvodů hodlá ponechat.
Zprávy z jednání dozorčích rad
Dozorčí rada Klatovské teplárny a. s. se především zabývala
problémy spojené s ukončením činnosti klatovského
masokombinátu. Vlivem třicetidenní splatnosti faktur dluží
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3
masokombinát teplárně platby za dva měsíce. Představenstvo
teplárny, Dozorčí rada teplárny i Rada města musí také hledat
řešení, které by minimalizovalo ztráty vzniklé zánikem
významného odběratele tepla.
Dozorčí rada společnosti Lesy města Klatovy s. r. o.
konstatovala, že výsledek hospodaření k 31. březnu 2010 je zisk
ve výši 1,221 mil. korun. Tato částka je prozatímní, neboť již ve
druhém čtvrtletí dojde k úhradě nákladů na zalesnění cca sedm
set tisíc korun. Ke konci března bylo také uhrazeno 209 tisíc jako
nájemné městu, přičemž obvyklá výše nájemného je ročně
zhruba půl milionu. Smluvní nájem je stanoven na 100 Kč za
vytěžený kubický metr dřeva. Těžba je pak určena plánem,
výkyvy jsou dány vnějšími vlivy, jako je kůrovec a polomy.
Odvod z výherních hracích přístrojů
Podle zákona musí provozovatelé těchto přístrojů mimo jiné
poplatky odvést městu část výtěžku, který pak musí být použit
pro sociální, zdravotní, sportovní, kulturní nebo jinak veřejně
prospěšné účely. Celou částku 1,240 milionu korun hodlá město
použít na dotace v oblasti kultury a sportu. Ve schváleném
rozpočtu se počítalo jen s jedním milionem, vyšší částku je třeba
schválit dodatečně. Přijetí příslušného usnesení radní
zastupitelům doporučili.
Příští jednání Rady města: úterý 8. 6. 2010 a 22. 6. 2010
Vybral a zpracoval: Ing. Stanislav Míka, člen Rady města
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Výpis z usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. května 2010
v 18:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

III.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přípravě a tvorbě
Cenové mapy města a rozhodlo cenovou mapu nezpracovávat.
IV.
Zastupitelstvo města schválilo text Obchodní veřejné soutěže včetně
návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě darovací na budoucí bezúplatný
převod pozemku pro stavbu Parkovacího domu u KD v Klatovech
v předloženém znění a uložilo vedení města Obchodní veřejnou
soutěž vyhlásit a zveřejnit.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
V.
Zastupitelstvo města schválilo
1. Rozpočtové opatření č. 3/2010.
2. Definitivní odpis pohledávek z důvodu nedobytnosti ve výši
121 593,- Kč, odpis pohledávek do podrozvahové evidence ve
výši 457 746,20 Kč.
3. Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného
z parkoviště osobních aut v lokalitě Podbranská ulice a kasárna
Pod Černou věží.
4. Poskytnutí dotace na pravidelnou činnost TJ SOKOL ve výši
197 816,- Kč a TJ Klatovy ve výši 311 576,- Kč.
VI.
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov
v předloženém znění.
VII.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města připravit návrh novely
obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 8/2005, kterou by bylo do
vyhlášky doplněno omezení výkonu hlučných činností a projevů
s tím, že před projednáním v RM a ZM bude zajištěno stanovisko
osadních výborů.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
VIII.
Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového
fondu – uplatnit při prodeji bytových jednotek v domě čp. 85,
Klatovy – Luby, koeficient k4 podle článku G, tj. slevu 25%
z prodejní ceny v případě, že byty odkoupí všichni nájemci mimo
nájemce bytu č. 2.
IX.
Zastupitelstvo města rozhodlo o vzdání se předkupního práva
k bytové jednotce č. 673/10, U Pošty 673/III, Klatovy, ke dni 15. 8.
2010.
X.
Zastupitelstvo města rozhodlo o uvolnění 200 000,- Kč na pomoc
řešení povodňových situací na Moravě a pověřilo radu města použitím
prostředků dle aktuální potřeby.
XI.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami
vznesenými členy ZM v diskuzi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Úplné znění usnesení Zastupitelstva města Klatov je zveřejněno na
internetových stránkách města. (www.klatovy.cz)

Mgr. Rudolf S a l v e t r
starosta města

Ing. Jan V r á n a
místostarosta
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Spojovací ulice – oprava povrchu vozovky a chodníků
Informace o prováděných pracích
v úseku od čp. 99/V po Procházkovu ulici, úprava odstavných
na komunikacích a souvisejících
stání u čp. 99 a 100/V. Termín dokončení do 26. 6. 2010. Úplná
objízdných trasách v měsíci červnu 2010 uzavírka silnice po úsecích.
Tylovo nábřeží - 1. 4. 2010 byla zahájena akce Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města-Tylova
nábřeží. Akce plynule navázala na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce.
Jedná se o demolici třech
objektů, výstavbu okružní
křižovatky v místě „U Váhy“,
napřímení MK v ulici
Kollárova, vybudování 73 parkovacích míst, úpravu parčíku,
přemístění autobusových zastávek z Nádražní ulice na
Tylovo nábřeží. Termín
dokončení 31. 8. 2010. Úplná
uzavírka komunikací po
třech etapách. Ve druhé etapě
(od 22. 5. 2010) došlo k uzavírce Nádražní ulice v úseku
od vjezdu do BILLY po
Kollárovu ulici. Kollárova
ulice je zaslepená. Náhradní autobusová doprava po
objízdných trasách.
Ulice Za Kasárny – rekonstrukce komunikace,
inženýrských sítí, vozovky, výstavba chodníků, obousměrné
cyklostezky, veřejného osvětlení, zeleně, přesunutí železničního
přejezdu, úprava ulice Za Tratí před mlékárnou, úprava
komunikace mezi Vodospolem a SÚS po železniční trať. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Úplná uzavírka komunikace po
etapách. Dopravní obslužnost do areálů firem zůstane
zachována.
Ulice Za Čedíkem – výstavba nové komunikace, která
propojí Plánickou ulici na příjezdu do města se Studentskou ulicí
v místě areálu BMX. Výstavba inženýrských sítí, vozovky,

Výstavba okružní křižovatky.

foto Rudolf Lang

okružní křižovatky, chodníků, obousměrné cyklostezky, zálivu
autobusové zastávky, veřejného osvětlení, zeleně. Termín
dokončení 30. 6. 2010. Výstavba na „zelené louce“ bez
uzavírek. Napojení ulice Plánické formou okružní
křižovatky bude prováděno za provozu při částečném
omezení dopravy.

Chodník v Zahradní ulici – úprava povrchu levostranného
chodníku ve směru od ulice Milady Horákové. Termín
dokončení prodloužen z důvodu prodloužení upravovaného
úseku do 30. 6. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník ve Voříškově ulici – úprava povrchu
levostranného chodníku v úseku Jungmannova - Podhůrecká
navazuje na rekonstrukci plynovodu. Termín dokončení do
8. 7. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník v ulici K hotelu Rozvoj – úprava povrchu
pravostranného chodníku od Plánické ulice. Termín dokončení
do 8. 7. 2010. Uzavírka chodníku.
Ulice 5. května - Ředitelství silnic a dálnic provede opravu
povrchu vozovky odfrézováním a přebalením v úseku od
benzínové stanice ÖMV po vjezd do supermarketu ALBERT.
Termín dokončení do 18. 6. 2010. Provoz bude veden střídavě
po neuzavřené části vozovky, dopravní obslužnost do areálů
firem v území zůstane zachována.
Technické služby města Klatov budou provádět opravy
drobných výtluků po zimě a čištění vpustí na komunikacích ve
městě.
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
INFORMACE K BRIGÁDĚ SČÍTÁNÍ AUT
Západní Čechy
Náplň práce: Sčítání aut v terénu (4 – 8 hodin denně)
Kde: Na určeném stanovišti – v blízkosti místa bydliště
Kdy: Od dubna do října v určené datumy: 21.4, 18.5, 19.5,
20.5, 6.6, 13.6, 18.6, 20.6, 18.7, 20.7, 21.7, 22.7, 28.7, 12.8,
22.8, 7.9, 8.9, 9.9, 10.9, 17.9, 21.9, 22.9, 23.9, 24.9, 5.10,
6.10, 7.10, 19.10, 20.10, 21.10.
Ohodnocení: 100,- Kč/hodina
Co je potřeba: Věk 18 let, spolehlivost, automobil –
výhodou.
Před nástupem na brigádu je nutné :
1. Projít školením a testy, toto školení se absolvuje na
internetu na stránkách: http://csd.cdv.cz.
2. Po absolvování testů se Vám zobrazí certifikát, který je
potřeba vytisknout a podepsat. Bez certifikátu není možné
pracovat!!
3. Certifikát je nutno na pobočku osobně odnést nebo
předat na předem určeném místě.
Po dohodě Vám budou předány potřebné pomůcky/sčítací
listy a bezpečnostní vesta,mapa s místem určení,pracovní
smlouva/.
4. Po obdržení certifikátu je nutné předem napsat či zavolat
na tel. 731 412 664 a domluvit si schůzku.
Upřednostňujeme uchazeče, kteří mají možnost pracovat
po dobu všech předem daných termínů!!!
Kontakt Manpower: Petra Šujanová, Manpower
spol.s.r.o., 731412664 nebo 731412660
Pobočka: Plzeň, Resslova 2
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Popis nemovitosti:
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2
2
2
o výměře 93 m a 76 m v patře, v přízemí s nebytovými
2
prostory o výměře 93 m a v prvním podzemním podlaží
2
s nebytovými prostory o výměře 110 m ,
Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení: - stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
domu – pruhu o šíři cca 2 m,
- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod
o výměře 308 m2 v k.ú. Klatovy
na parkány,
Vančurova ulice
- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou
kulturní památkou,
- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené
Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč
zóně,
- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Termín výběrového řízení : dne 6. 9. 2010 v 15.00 hodin
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 20. 8. 2010 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro
budovy.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne město
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy
p. M. Červený, tel. 376 311 304,
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
I. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty.
Prodej bytu ve II. kole obálkové metody je nabízen v souladu s
ustanoveními platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku
města Klatov“, které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne
15. 12. 2009, a nabyly platnosti 1. 1. 2010.
Uvolněný byt je nabízen k prodeji na volném trhu dle pravidel
uvedených v ustanovení H. v platných Zásadách prodeje.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší
cenovou nabídkou.
1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa nemovitostí
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, Tel.: 376 311 786
2/ Předmět návrhu:
Byt č. 493/10 v domě č.p. 492,493 v Klatovech III, Pod Hůrkou, 4.
nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 10, 0+1, kat. A, s přísluš.: 19,06 m2
Výchozí cena: 282.350,- Kč
rozpis: pokoj 14,49 m2, předsíň 2,06 m2, koupelna s WC 2,51 m2
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
čtvrtek 24. 6. 2010 – 7:00 – 8:00 hod. a 15:00 – 16:00 hod.
Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Pod Hůrkou 493,
Klatovy, II. KOLO, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně
napsáno jméno a adresa odesílatele.

Byt č. 483/19 v domě č.p. 482, 483 v Klatovech III, Prusíkova ulice, 7.
nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 19, 0+1, kat. A, s přísluš.: 19,07 m2
Výchozí cena: 272.610,- Kč
rozpis: pokoj 14,49 m2, předsíň 2,07 m2, koupelna s WC 2,51 m2
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
čtvrtek 24. 6. 2010 – 7:00 – 8:00 hod. a 15:00 – 16:00 hod.
Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Prusíkova 483,
Klatovy, II. KOLO, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně
napsáno jméno a adresa odesílatele.
Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky
budou vyřazeny!!
3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek:
středa 30. 6. 2010 ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: pátek 2. 7. 2010 v 8.00 hod.
Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. Žádáme,
aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají skutečný zájem o
koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené byty, je
důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně obálku
označit!
Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou naleznete na
stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. www.snklatovy.cz, na
stránkách města Klatovy www.klatovy.cz nebo na vývěsce
Městského úřadu Klatovy. V Klatovech dne 11.5.2010
Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti
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Informace o probíhajících investičních akcích města Klatovy
Stavební úpravy v 1. PP a 1. NP objektu čp. 59/I.,
Balbínova ulice v Klatovech – jedná se o další etapu stavebních
úprav objektu bývalé jezuitské koleje. Stavební úpravy se budou
provádět do 31. 8. 2010 v suterénu a 1. podlaží a po dokončení
přestavby budou do nových prostor přemístěny kanceláře a archiv
stavebního úřadu. Stavba vyvolá určitá omezení v provozu
budovy, přesto se investorovi – městu Klatovy ve spolupráci
s dodavatelem stavby, firmou Klatovská stavební společnost s.r.o.
podařilo zajistit náhradní řešení tak, aby dostupnost
poskytovaných služeb v objektu byla zachována. V suterénu
objektu tak bez přerušení provozu fungují a budou nadále
fungovat provozovny nožířství, kovářství a Akva zoo. Přístup do
těchto provozoven je navíc zajištěn jako přístup do knihovny
z Balbínovy ulice (vchodem naproti restauraci Švejk). Na určitou
nezbytně nutnou dobu od 31.5.2010 do 11.7.2010 bude zamezen
přístup k výtahu z nádvoří objektu z důvodu provádění nové
podlahy v hlavní chodbě. Přístup k výtahu ale bude zajištěn
náhradním způsobem, a to provizorní rampou z průchodu vedle
Černé věže. Bližší informace jsou uvedeny na informačních
panelech před vstupy do objektu z náměstí a z nádvoří.
Zázemí výstavy klatovských karafiátů, stavební úpravy +
přístavba WC: výstavní areál u klatovského muzea dozná po
letech zlepšení vybavení. Stávající provozní a skladové objekty
budou opraveny, dobudováno bude sociální zařízení a oprav se
dočkají též skleníky. Stavební práce budou probíhat od května do

práce na další etapě regenerace sídliště. V této etapě byla
opravena část komunikace Pod nemocnicí a ve vnitrobloku domů,
veřejné osvětlení, část chodníků, úpravy parkoviště U Bouchalky
a byly provedeny přípravné práce pro vybudování hřiště pro starší
děti. Dodavatelem stavby s náklady ve výši 6 mil. Kč je firma
Investtel s.r.o. Klatovy.
Klatovy čp. 66/I. – úprava nádvoří: v květnu byla
dokončena úprava nádvoří objektu radnice na rohu náměstí –
Vídeňské ulice. V prostoru je obnovena kašna a instalována
expozice uměleckých děl. Nově osazenými průhlednými dveřmi
je možné vstoupit a využít atmosféry prostoru k relaxaci a
odpočinku. Na úpravách se tvůrčím způsobem významně podílel
pan Václav Fiala, klatovský sochař.
Fasáda objektu čp.3-4/IV., Klatovy: dokončena byla oprava
fasády na rohu Plánické a Vídeňské ulice včetně výměny oken a

Výsledek opravy fasády objektu čp. 3-4/IV.

Areál výstav klatovského karafiátu.

foto Rudolf Lang

konce září letošního roku. Na realizaci úprav s rozpočtem téměř 1
milion Kč přispěla významným podílem ve výši 90 % nákladů
Evropská unie prostřednictvím Místní akční skupiny MAS
Pošumaví, jejíž je město Klatovy členem. Dodavatelskou firmou
je Alfastav s.r.o. Sobětice.
Plynofikace integrované obce Chaloupky, Čertovka:
s finančním příspěvkem plynáren, coby budoucího vlastníka a
provozovatele zařízení, bude proveden hlavní rozvod plynu v obci
včetně přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí.
Dodavatelem stavby je sdružení firem STREICHER – GASSPO a
termín realizace je stanoven od 1.6. do 31.10.2010.
Oprava fasády čp. 125/II., Palackého ul., Klatovy – u
objektu s byty a nebytovými prostory za kapličkou v Palackého
ulici bude opravena uliční fasáda a vyměněna okna a dveře. Akce
bude realizována firmou Alfastav s.r.o. Sobětice od května do
poloviny července letošního roku.
Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky, Klatovy, II.
etapa – 1. část: se státní dotací ve výši 3,5 mil. Kč se dokončují

foto Rudolf Lang

dveří. Generálním dodavatelem stavby byla firma Fasádostav
Zíka, Kocourov za cenu 2 946 280 Kč vč. DPH. Na financování
akce město čerpalo dotaci z Programu regenerace Městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 300 tis. Kč.
Kostel sv. Michaela na klatovském hřbitově: po již
dokončené opravě střechy objektu v loňském roce bude v příštích
měsících provedena celková oprava fasády kostela, významné
kulturní památky v majetku města. Stavbu bude realizovat firma
Klatovská stavební společnost s.r.o. za cenu 900 000 Kč.
Kulturní dům Družba – v letních měsících budou vyměněna
okna v části objektu. Postupně hodlá město a správce objektu –
městské kulturní středisko vyměnit okna v celém objektu.
Dodavatelem je firma SPRING INTERIER s.r.o. Plzeň.
Střeziměř – z bývalého skladu na návsi bude svépomocí
občanů obce vybudována autobusová zastávka.
Klatovy – úprava Hruštičky – probíhá dokončení zatrubnění
části toku za kolbištěm V Ráji, včetně osazení šachet. Další částí
je úprava v otevřeném korytě s vyústěním do Drnového potoka.
Termín dokončení smluvně dohodnutý s firmou TRANSMIX
beton s.r.o. Klatovy je do 30. 6. 2010. Akce za 750 tis. Kč je
součástí protipovodňových opatření města.
Drslavice – prodloužení vodovodu – v integrované obci bude
položen nový vodovodní řad v délce 145 m a 7 vodovodních
přípojek pro stávající bytové objekty. Navržený vodovod zlepší
technický stav dané lokality zásobením pitné vody. Akci zajistí
v příštích měsících provozovatel vodohospodářské infrastruktury
města, firma Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Odbor rozvoje města
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem
Šafaříkem

vyhlašuje výběrové řízení
na místo úředníka(ce) Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu v Klatovech,
úseku dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracovní náplň:
- zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku
dávek pomoci v hmotné nouzi.
Platové zařazení:
- platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 a
č. 564/2006 Sb., v platném znění).
Požadavky:
- vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském, magisterském oboru zaměřené na sociální
práci, sociální a humanitární práci, sociálně právní
činnost, charitní a sociální činnost, sociální politiku,
sociální péči,
- trestní, občanská a morální bezúhonnost,
- organizační dovednosti,
- předpoklady pro týmovou práci
- komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
- flexibilita a zodpovědnost,
- iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
- znalost práce na PC,
- řidičské oprávnění sk. B,
- znalost cizího jazyka a praxe v oboru vítána.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky odešlete
nejpozději do 11. 6. 2010 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka M.Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č. st. 4249
v obci a kat. území Klatovy pro účely umístění Stavby
parkovacího domu
1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou
nemovitost, pozemek o celkové výměře 1048 m 2
navrhovateli, který podá nejvhodnější nabídku v rámci
Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby parkovacího
domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného
firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch.
Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže
vyhlašovatel dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže.
Na základě výsledků bude vybrána nejvhodnější nabídka a
s příslušným navrhovatelem bude po rozhodnutí
Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí
vybranému navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě kupní.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení
důvodu.
Uzavírka nabídek: 31. srpen 2010, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor
rozvoje města MěÚ, 4.patro, č. dveří 29
nám. Míru 62/I, 33901 Klatovy (osobně, poštou)
2. Kontaktní osoby k poskytování podrobných informací
k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
MěÚ č.tel.376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje
města MěÚ č.tel. 376 347 221, e-mail: jkudrnkova@mukt.cz
Mgr. Radka Virtová, právnička města
č.tel. 376 347 217, e-mail: rvirtova@mukt.cz
3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových
stránkách města Klatovy: www.klatovy.cz , složka Městský
úřad Klatovy, složka Prodeje, pronájmy, dražby, soutěže.
Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo osobně vydány bez
poplatku zájemcům o účast na základě žádosti podané
písemně poštou, faxem či e-mailem.
V Klatovech dne 19. 5. 2010

Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“
Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník II. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Kontakt: msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Důstojná pozvánka
Vážení spoluobčané,
konec měsíce června se
pravidelně odehrává ve
znamení radosti školáků
z blížících se prázdnin. Ani
my, dospělí, určitě nepopřeme,
že doba dovolených v nás
vyvolává stavy příjemných

návštěvníky bohatý program.
Nejinak tomu bude v nadcházejících týdnech též
v Klatovech.
Zdařilou a důstojnou pozvánkou na další akce rozhodně byly „Dny partnerských
měst“. Od podpisu partnerské

holandský Heemskerk a nejnověji ruský Polevskoj. Jejich
nejvyšší představitelé dostali
možnost setkat se poprvé
všichni pospolu. Nejen při
společném slavnostním zasedání zastupitelstva města
ocenili proměny našeho
města, kterými za dobu
vzájemné spolupráce prošlo.
Zároveň vyzdvihovali srdečné
přijetí, jehož se jim od
Klatovanů pravidelně dostává.
Velmi si vážím toho, že
jednotlivé body partnerských
smluv nezůstaly formálně jen
na papíře. Výměny dnes již
stovek studentů i seniorů,
sportovců a členů kulturních
spolků jsou toho nejlepším
důkazem. Zejména v této
hospodářsky složité době bych
si velmi přál, aby se ještě
zvýraznila spolupráce na
úrovni
podnikatelských
Starosta města Klatov - zahájení koncertu České filharmonie.
subjektů.
I
jejich kontakty
Koncert u příležitosti 750. výročí města Klatovy.
a poznávání se byly nedílnou
očekávání a těšení se. Je to smlouvy s francouzským součástí programu delegací
zcela pochopitelné. Jsou to městem Poligny uplynulo již z partnerských měst.
právě tyto dny, kdy máme 18 let. Posléze následovala
možnost vybočit z mnohdy další města – německý Cham,
velmi hektického pracovního
rytmu. Volíme jejich náplň
zcela dle svého naturelu
a zájmů. A také bychom si je,
dovolí-li nám to okolnosti
a oprostíme-li se od všech
„podstatností“, jimiž si
mnohdy znepříjemňujeme
všední život sami sobě, měli
patřičně vychutnat.
Nabídka zážitků je
rozmanitá. Nemusíme ani
příliš hledat v prospektech
zahraničních zájezdů. Vždyť
i u nás najdeme malebná
místa. Města i městečka se
snaží upoutat pozornost
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
turistů. Především v letních
a sv. Ignáce v Klatovech - koncert České filharmonie.
měsících připravují pro své

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva
Úterý 7. 9. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města
Středa 7. 7. 2010
Úterý 17. 8. 2010
Vybráno z obsahu:
Fotoreportáž
Dny partnerských měst
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 8. 6. a 22. 6.
str. 3 a 4
Stav komunikací - červenec
Výměna řidičských průkazů
str. 5
Sportovní týden klatovských
základních a středních škol
Nabídka nájmu městských
bytů
str. 6
Fond rozvoje bydlení
Další kolo poskytování půjček
str. 7
Klatovská pouť 2010
informace, upoutávky,
dopravní omezení
str. 8

Vážení spoluobčané,
přeji vám příjemné prožití
prázdninového období. Nebudete-li jej trávit mimo naše
město, jsem si jist, že si
vyberete z pestré mozaiky
místních akcí, jež jsou pro vás
připraveny. Rád se s vámi
potkám třeba již tento týden na
„Klatovské pouti“.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Fotoreportáž ze Dnů partnerských měst

Česká filharmonie v Klatovech.

Představitelé partnerských měst, zleva : Dominique Bonnet,
Dimitri Philippov, Odd Wagner, Karin Bucher.

Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Klatovy.

Vystoupení francouzského souboru LA BIOU´Z´MUSIK
na klatovském náměstí.

Setkání dětských souborů na Masarykově základní škole v Klatovech.
foto na str. 1 a 2 - Jiří Jiřík a Jiří Tománek
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Informace z jednání Rady města Klatov
Z jednání Rady města Klatovy konaného dne 8. 6. 2010
Začátek jednání byl předznamenán očekáváním příchodu
městského radního a nově zvoleného poslance MUDr. Michala
Janeka. Po upřímných gratulacích kolegů a po malém přípitku se
dostal ke slovu i skromný oslavenec. Mimo jiné ujistil všechny,
že chce i nadále pracovat ve prospěch Klatov.
Předložených dvacet sedm bodů programu představovalo na
první pohled běžnou agendu, ale k některým z nich proběhla
i zásadnější diskuze.
Návrhy na majetkoprávní
úkony města
Odbor životního prostředí
navrhl, aby město koupilo
rybník na návsi v Soběticích.
Současným majitelem rybníka
je Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci. Radní
vyjádřili vůli rybník koupit, ale
za nižší než navrhovanou
smluvní cenu dvě stě padesát
tisíc korun.
Větší diskuzi vzbudil požadavek prodeje městských
pozemků u lomu ve Svrčovci
firmě Tarmac CZ a. s. Odpůrci
i stoupenci další těžby kamene se nakonec shodli na tom, že
rozšíření lomu by se nemělo bránit. Za pozemky by však mělo
město požadovat mnohem vyšší cenu než dosud nabízenou.
V tomto smyslu bude vedeno další jednání a teprve potom se vše
předloží Zastupitelstvu města k rozhodnutí.
Nové komunikace v bývalých kasárnách na Plánické ulici
Soukromý investor hodlá vybudovat v areálu bývalých kasáren
dva bytové domy po devíti bytových jednotkách. K tomu je však
nutné vystavět dvě části propojovacích komunikací v odhadované ceně asi šestnáct milionů korun. Investor nabízí
spoluúčast ve výši téměř sedmi milionů. Rada města doporučila
Zastupitelstvu města, aby tato akce byla zařazena do rozpočtu na
rok 2012.
Policejní okrsky
Velitel městské policie Ing. František Kacerovský předložil
seznam a charakteristiku okrsků, který je přílohou koordinační
dohody města s Policií ČR. V Klatovech jsou tyto okrsky čtyři
a jsou označeny písmeny A až D. Každý z nich zahrnuje určitý
rozsah čtvrtí a ulic a mají ho na starosti vždy dva policisté PČR,
jeden policista z Dopravního inspektorátu a jeden strážník
Městské policie. Tak například občané první čtvrti a přilehlých
ulic se mohou přímo obrátit na pprap. Stanislava Dvořáka
(OO PČR) tel. 974 334 654. Další podrobnosti jsou uvedeny na
internetových stránkách města v kapitole Městská policie.
Příprava komunálních voleb
Pro nadcházející podzimní volby do obecních zastupitelstev
musí každé stávající zastupitelstvo stanovit počet budoucích
členů. Rada města Klatov doporučila neměnit současný stav,

který je dvacet sedm. Ve své kompetenci pak Rada města na
návrh tajemníka MěÚ stanovila počet podpisů na petici
umožňující kandidaturu nezávislého kandidáta (600 podpisů)
a pro sdružení nezávislých kandidátů (1 596 podpisů). Tato čísla
vycházejí z evidenčního počtu 22 784 obyvatel Klatov, což je o
109 méně oproti minulému volebnímu období. Počet členů Rady
města a počet místostarostů pak určí nově zvolené
zastupitelstvo. Jen pro doplnění – vždy se vychází ze zákona
o obcích, kde je dán příslušný rozsah podle počtu obyvatel.
Zahájení provozu letních lázní
Jak vyplynulo ze zprávy TSMK byly lázně otevřeny veřejnosti
1. června a plavecká sezona bude zahájena o dva týdny později –
14. června. Odůvodnění: „K tomuto opatření nás nutí především
ekonomika provozu a ve velké míře také klimatické podmínky –
průběh počasí i prognózy jsou pro následující období velice
nepříznivé“, se u radních nesetkalo s přílišným pochopením.
Starosta města Mgr. R. Salvetr se okamžitě telefonicky spojil
s ředitelem TSMK s tím, že plavecká sezona má být zahájena
neprodleně. V době vydání Zpravodaje je jasné, že se naplnil
obvyklý scénář. Když je hezky je bazén zavřený, po jeho
otevření se ochladí a začne pršet. Takže raději neotevírat –
TSMK ušetří a občané se budou moct v lázních alespoň opalovat
nebo koupat v beňovských pískovnách.
Ze zprávy Městské policie
Obsáhlá svodka událostí za květen vyvolala polemiku o tom, zda
je nutné předkládat Radě města všechny podrobnosti. Názory na
to se různily, a proto zůstává dosavadní praxe. Z hlediska
veřejnosti obsahuje mnoho zajímavostí i kuriózních mnohdy
neprokázaných oznámení. Za povšimnutí stojí to, že MP začala
zasahovat podle městské vyhlášky o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vyjmenovaných veřejných prostranstvích. Zákaz porušují obvykle osoby policii již známé.
Některým pak stačí domluva, u jiných se musí přistoupit
k pokutě.
Pokud by se celá zpráva měla „převyprávět“ veřejnosti, bylo by
nutné rozšířit náš zpravodaj o zvláštní přílohu, což by se s jeho
posláním poněkud míjelo.
Jedno konstatování je po přečtení zprávy nepochybné – práce
Městské policie je velmi rozsáhlá. Její účinnost už musí posoudit
občané.
Z jednání Rady města Klatovy konaného 22. června 2010
Na prvním letním jednání se šest radních (omluven byl mimo
jiných MUDr. Michal Janek, který se zúčastnil první schůze
Poslanecké sněmovny) pustilo do řešení záležitostí města
obsažených v třiceti jednom bodě programu. Na konci jako
obvykle přibylo ještě několik aktuálních informací vedení
města.
Návrhy na majetkoprávní úkony
Tradiční bod následující po kontrole plnění usnesení měl
sedmnáct položek. Již poněkolikáté se vrátil k projednání prodej
zahrady v Čechově ulici. Čtyři majitelé bytů, kteří je jako bývalí
nájemníci koupili od města, se stále nemohou dohodnout na
vztahu k poměrně veliké zahradě, která k domu patří. Možnost
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3
radikálního řešení – zahrada by se mohla stát veřejným
prostranstvím a část stavební parcelou – vedla už k několika
dojednaným a vzápětí zmařeným dohodám o prodeji. Tentokráte
jsou radní přesvědčeni, že nová dohoda po schválení
Zastupitelstvem města vyjde.

vyzvaných firem se mohou přihlásit i další, pokud vyhovují
kvalifikačním podmínkám.
Ochrana nočního klidu a omezení hlučných činností
v Klatovech
Zveřejnění záměru vydat příslušnou vyhlášku přineslo několik
připomínek klatovských občanů. Radní o nich poměrně dlouho
diskutovali a hledali přijatelné východisko. Bezespornou podporu získalo vymezení „noci“ od 22:00 do 6:00, což je všeobecně
uznávané a obvykle respektované. Relativní shoda nastala
i v zákazu hlučných činností při nedělní siestě to je od 12:00 do
16:00. Toto stanovisko bude také prezentováno na jednání
Zastupitelstva města.
Prodloužení linek městské dopravy

Zahrada v Čechově ulici.

foto Rudolf Lang

Oříškem pro zastupitele bude řešení duplicitního vlastnictví
pozemku v areálu klatovské čističky odpadních vod. Radní by
nejraději postupovali podle budoucího výroku soudu, což také
doporučili zastupitelům.
Realizace prodeje pozemků v areálu lomu Svrčovec se zatím
odkládá, neboť představy prodávajícího (města) a kupujícího se
liší. Návrh prodeje bude předložen Zastupitelstvu města, až se
stanoviska sblíží.
Vzorové smlouvy o dílo
Zadávání veřejných zakázek se ukončuje uzavřením smlouvy
o provedení prací s vybraným uchazečem. Město vždy požaduje
předběžný souhlas s touto smlouvou, která je součástí
zadávacích podkladů. Po dlouholetých zkušenostech se ukázala
nutnost zahrnout do smluv i určitou odpovědnost projektanta
a zhotovitele za škodu vzniklou vadou projektu. Návrh úprav byl
Radou města v podstatě akceptován. Vlastní způsob výpočtu
smluvní pokuty bude ještě dopracován a předložen na příštím
jednání. V podstatě by měl záviset na ceně víceprací a na poměru
projektové a vysoutěžené ceny.
Žádosti o dotace
Z množství možných žádostí o dotace z fondů Evropské unie
upřednostňují radní rekonstrukci rozhledny na Hůrce a bývalé
kaple sv. Anny včetně úprav hůreckého lesa k rekreačním
účelům. Předpokládané náklady ve výši 11,5 milionů korun by
mohly být z devadesáti dvou procent kryty požadovanou dotací.
I tady je stanovisko Rady města jen doporučením zastupitelům,
kteří musí rozhodnout.
Třetí etapa skládky ve Štěpánovicích
Na vybudování třetí etapy městské skládky odpadů
s předpokládanými náklady ve výši 18 milionů korun (bez DPH)
je vypsáno podle rozhodnutí Rady města výběrové řízení. Celá
výzva k podání nabídky je zveřejněna a kromě sedmi přímo

V souvislosti s výstavbou místní komunikace Za Čedíkem
vznikla nová zastávka pro linkové autobusy. Z řad veřejnosti
následně přišel požadavek prodloužit až sem i linku městské
dopravy. Pokud by se tak stalo v plném rozsahu, představovalo
by to roční náklady 265 201 Kč. Celková ztráta MHD, kterou
kryje město by se tak přibližovala ke třem milionům. Zatím se
proto prodlouží jen vybrané spoje na zkušební dobu od 1. září do
konce roku.
Světelné reklamy a firemní označení v Klatovech
Vedoucí Odboru školství kultury a cestovního ruchu Ing. Alena
Kunešová předložila zprávu o reklamách a firemních
označeních v městské památkové zóně. Jak vyplynulo
z obrazové přílohy je jedním z hříšníků porušujících příslušná
omezení daná památkáři i samotné město Klatovy. Na městské
budově vedle radnice jsou totiž umístěny neodpovídající
tabulky. Některé nedostatky jsou už letité a jejich náprava závisí
na dobré vůli a vkusu majitelů. Ty novější budou napravovány
v krajním případě i pomocí správního řízení.
Bohoslužby pravoslavné církve v Lubském kostelíku
V kostele sv. Mikuláše v Lubech se dosud konalo dvacet čtyři
pravoslavných bohoslužeb ročně. Představitelé pravoslavné
církve požádali o navýšení počtu na třicet. Přes negativní
vyjádření malíře a restaurátora J. Rataje se radní po delší diskuzi
rozhodli žádosti vyhovět. Argumentem pro byla skutečnost, že
v minulosti muselo být zatížení kostela větší a přesto přetrval
staletí. Uzavřený a nepřístupný kostel by ostatně neplnil své
poslání.
Zápis z bytové komise
Hlavním obsahem zápisu komise pro přidělování bytových a
nebytových prostor byly návrhy na podání výpovědi z nájmu
městských bytů těm, kteří dluží nájemné. Ve třech případech
Rada města návrhům komise nevyhověla a dala neplatičům ještě
tříměsíční šanci dluh vyrovnat. Důvodem odkladu byla sociální
situace rodin s dětmi. V diskuzi zaznělo, že se jedná o výjimku,
která by neměla být zneužívána.
Příští jednání Rady města: 7. 7. 2010 a 17. 8. 2010
Vybral a zpracoval:
Ing. Stanislav Míka
člen Rady města

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

ČERVENEC 2010

Informace o prováděných pracích
na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách v měsíci červenci 2010
Tylovo nábřeží - 1. 4. 2010 byla zahájena akce Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města-Tylova
nábřeží. Akce plynule navázala na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce. Jedná se o demolici třech objektů,
výstavbu okružní křižovatky v místě „U Váhy“, napřímení MK
v ulici Kollárova, vybudování 73 parkovacích míst, úpravu
parčíku, přemístění autobusových zastávek z Nádražní ulice na
Tylovo nábřeží. Termín dokončení 31. 8. 2010. Úplná uzavírka
komunikací po třech etapách. Ve druhé etapě (od 22. 5. 2010)
došlo k uzavírce Nádražní ulice v úseku od vjezdu do BILLY
po Kollárovu ulici. Kollárova ulice je zaslepená. Náhradní
autobusová doprava po objízdných trasách.
Ulice Za Kasárny – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz a práce na odstranění drobných vad.

Chodník v Úzké ulici - úprava povrchu chodníku včetně
vchodů do domů a vjezdů do garáží. Termín provedení do
31. 8. 2010. Postupná uzavírka chodníku, vchodů a vjezdů.
Technické služby města Klatov provádí opravy drobných
výtluků po zimě a čištění vpustí na komunikacích ve městě.
Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná
dopravní omezení.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být do
31. prosince 2010 provedena výměna všech řidičských
průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 1994 do
31. 12. 2000 za nový řidičský průkaz.
Podle našeho šetření provedeného ke dni 15.6.2010 této
výměně podléhá okolo 4200 řidičských průkazů
v působnosti obce s rozšířenou působností Klatovy.
Upozorňujeme, že:
1.

Ulice Za Kasárny.

foto Rudolf Lang

Ulice Za Čedíkem – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz a práce na odstranění drobných vad.
Parkoviště v ulici Na Chuchli – rozšíření parkovací plochy
směrem do zeleně celkem o 73 parkovacích míst. Termín
dokončení do 27. 8. 2010. Částečně omezený provoz v ulici
Na Chuchli.
Chodník v Zahradní ulici – úprava povrchu levostranného
chodníku ve směru od ulice Milady Horákové. Termín
dokončení prodloužen z důvodu prodloužení upravovaného
úseku do 20. 9. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník ve Voříškově ulici – úprava povrchu
levostranného chodníku v úseku Jungmannova - Podhůrecká
navazuje na rekonstrukci plynovodu. Termín dokončení
vzhledem k posunu zahájení prací posunut do 13. 8. 2010.
Uzavírka chodníku.
Chodník v ulici K hotelu Rozvoj – úprava povrchu
pravostranného chodníku od Plánické ulice. Termín dokončení
do 8. 7. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník v ulici Mánesova – úprava povrchu
pravostranného chodníku v úseku Karafiátová - Zahradní.
Termín dokončení do 31. 8. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodníky v sídlišti U Pošty – úprava povrchu dvou
chodníků od nábřeží Kpt. Nálepky před čp. 669-672. Termín
dokončení do 31. 8. 2010. Postupná uzavírka chodníků.

2.
3.

O výměnu těchto řidičských průkazů je nutné
zažádat na Městském úřadu Klatovy - odboru
dopravy, Mayerova 130 (areál bývalých kasáren na
Plánické ul.). v rámci úředních dnů tj. pondělí a
středa 8.00–17.00 h a pátek 8.00–11.00 h. K žádosti,
která se vyplní u přepážky, je nutné mít sebou:
- občanský průkaz
- řidičský průkaz
- 1 fotografii (formát na osobní doklady)
Z praxe víme, že většina žadatelů z různých
důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli.
Je vážné riziko, při odkládání výměny řidičských
průkazů na konec období, že z kapacitních důvodů
nebude možné dodržet jak expresní lhůty pro
výměny řidičských průkazů, tak dobu 20 dnů
stanovenou zákonem pro tyto výměny.

Z výše uvedených důvodů žádáme občany o včasnou
spolupráci s našim úřadem v nadcházejících měsících tak,
aby bylo možné předejít neúměrné koncentraci prací
v závěru roku a případným stížnostem žadatelů o vydání
řidičského průkazu. Důvodem této žádosti je skutečnost, že
v současné době je podáváno tak malé množství žádostí o
výměnu řidičských průkazů, že řádné výměny probíhají ve
lhůtách pro zkrácené vydávání řidičských průkazů. V živé
paměti máme vypjatou situaci k výměně řidičských průkazů
v druhé polovině roku 2007, kdy na všech úřadech byly
v měsících listopad a prosinec několikahodinové čekací
doby na vyřízení žádosti.
Ing. Antonín Nauš
vedoucí odboru dopravy
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Sportovní týden klatovských
základních a středních škol
V druhém červnovém
týdnu proběhl v Klatovech
malý sportovní svátek. Oslavy
750. výročí založení našeho
města Přemyslem Otakarem
II. zahrnují vedle mnoha
kulturních a společenských
událostí i sportovní soutěže
pro žáky a studenty základních
a středních škol, které působí
na území Klatov. Od pondělí
do pátku se na sportovištích
jednotlivých škol střídala
družstva v kolektivních
sportech a v atletice, aby
bojovala o poháry, medaile a
diplomy, které připravil Odbor
školství, kultury a cestovního
ruchu Městského úřadu
Klatovy.
Veškeré sporty se podle
možností škol organizačně
rozdělily mezi všechny
klatovské základní školy.
Mnoho práce odvedli hlavní
organizátoři a učitelé tělesné
výchovy již při přípravě
sportovního týdne a samotné

vyvrcholení v podobě vlastní
soutěže tak bylo jen
pomyslnou třešničkou na
dortu.
Rozsahem
se
v Klatovech jednalo o
ojedinělou akci a je velmi
pozitivní, že našla ve školách
pochopení a podporu.
Vítězů a oceněných je celá
řada. Podle olympijského
hesla barona Pierra de
Coubertina však není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.
Děkujeme
tedy
všem
sportovcům a jejich učitelům
za podporu bez ohledu na
množství pohárů a medailí,
které ta která škola získala.
Žáci a studenti klatovských
škol prokázali, že sport a
pohyb jim nejsou cizí a
soutěžení je pro ně stále
jednou ze základních potřeb.
Mgr. Vítězslav Šklebený
Mgr. Karel Denk
foto Mgr. Vladimír Janda

NABÍDKA NÁJMU
MĚSTSKÝCH BYTŮ
2

1. Plánická 3/I, byt č. 4 o velikosti 1+2, 111,84 m , 2. patro,
výše nájemného 6542, Kč/měsíc + zálohy na služby
spojené s užíváním bytu cca 350,-Kč/osobu/měsíc
2. Podhůrecká 832/III, byt č. 15 o velikosti 2+KK,
2
54,65m , přízemí,
výše nájemného 2.455 Kč/měsíc + zálohy na služby
spojené s užíváním bytu cca 670 Kč/osobu/měsíc
+ cca 1.100 Kč záloha na topení
byt je určen pouze pro osoby s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí, doložit lékařskou zprávu
Nájemní smlouvu je možno uzavřít od 6. 9. 2010
Pro byty 1+2 a větší je podmínkou užívání bytu alespoň
3 osobami.
Informace a prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční po
telefonické domluvě - p. Šottová tel. 376 311 786,
605 217 024
Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa
nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy
v termínu do 13. 8. 2010.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 10. 6. 2010 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
XXXI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
z Fondu rozvoje bydlení.
splatnosti
půjčky
hranice
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
Obnova střechy (krytina
do 200 tis.
4 roky
3%
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude i konstrukce) starší 10 let
Kč/dům-čp.
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby Zřízení plynového nebo elektric- 4 roky
do 50 tis. Kč
3%
na 1 byt
a nachází se na území města kého topení ve stávajícím domě
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
Zřízení malé čistírny odpadních
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
a územního obvodu města vod ke stávajícímu domu
na 1 byt
Klatov. Dům musí být starší 10
do 50 tis. Kč
let, pouze u titulu Zateplení Dodatečná izolace domu proti 4 roky
3%
/dům-čp.
obvodového pláště domu musí spodní vodě - stáří nad 10 let
být starší 5 let.
fasády domu vč. opledo 30 tis. Kč
4 roky
3%
N a ž á d o s t i m u s í b ý t Obnova
chování u domu staršího 10 let
na 1 byt
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise, Zateplení obvodového
do 40 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
který obdrží každý zájemce o pláště domu staršího 5 let
poskytnutí půjčky. V případě Vybudování WC, koupelny nebo
do 30 tis. Kč
4 roky
3%
stavby vyžadující stavební sprchového koutu v bytě, kde dosud
na 1 byt
není
povolení musí mít žadatel v
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
době podání žádosti o půjčku Rekonstrukce elektrické
na 1 byt
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky instalace starší 10 let
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních Vestavba bytu do půdního
do 300 tis.
8 let
4%
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP prostoru
Kč / byt
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
do 350 tis.
8 let
4%
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá Nástavba bytu rušící ploché
střechy
Kč / byt
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Vybudování nebo rekonstrukce
do 30 tis.
2 roky
3%
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do plynové přípojky včetně pilíře
Kč / dům-čp.
měření
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
do 30 tis.
Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší Vybudování nebo rekonstrukce
2 roky
3%
vodovodní přípojky včetně šachty
Kč / dům-čp.
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
Vybudování nebo rekonstrukdo 30 tis.
2 roky
3%
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí ce kanalizační přípojky
Kč / dům-čp.
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním Výměna oken a balkónodo 50 tis. Kč
4 roky
3%
vých dveří v domě
na 1 byt
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
do 500 tis.
4 roky
3%
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců Rekonstrukce výtahu
v domě
Kč / dům-čp.
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na Rekonstrukce vody, kanalizace,
do 50 tis. Kč
4 roky
3%
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. plynu, topení a ohřevu vody vč.
na 1 byt
instalace solárních panelů v domě
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Rekonstrukce bytového
do 50 tis. Kč
Kocfelda, tel. 376347234.
4 roky
3%
jádra v domě
na 1 byt
Uzavírka podání žádostí XXXI. kola je do 20. 8. 2010.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do Zasklení lodžií v domě
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
15. 9. 2010.
Na jaře letošního roku bylo v rámci XXX. kola poskytnuta
půjčka 5 zájemcům v celkové výši 830 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Klatovská pouť v roce 2010
Srdečně zveme všechny na Klatovskou pouť, která v letošním
roce proběhne od pátku 9. 7. do neděle 11. 7.
V prostoru náměstí Míru bude postaveno hlavní pódium 17.
ročníku mezinárodního folklórního festivalu. V rámci MFF
vystoupí soubory z České republiky, Slovenska, Německa, Polska,
Srbska, Itálie a Ukrajiny. Ve čtvrtek od 17.00 h vystoupí na náměstí
Míru se svým komponovaným pořadem profesionální soubor
VUS ONDRÁŠ. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek
od 16.30 h na hlavním pódiu na náměstí Míru. Festivalový
galaprogram v sobotu se uskuteční od 19.30 h v budově Stálé
divadelní scény. V neděli se můžete těšit od 10.00 h na slavnostní
průvod s ukázkami tanců zúčastněných souborů v trase od budovy
sokolovny Plzeňskou ul., Rybníčky, Pražskou ul. na náměstí Míru.

16. Mezinárodní folklórní festival Klatovy 2009.
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V areálu firmy INVESTTEL AUTO Klatovy si fandové
automobilů jistě nenechají ujít akci s názvem “Motoristická pouť
INVESTTEL AUTO“ v sobotu 8.00–16.00 hodin. V průběhu
celého dne budou probíhat hry a soutěže pro děti a další atrakce :
Eko Rallye-soutěž na vyznačené trati o dosažení nejnižší spotřeby,
jízda na čtyřkolkách. Pro motoristy budou připraveny letní servisní
prohlídky vozů před dovolenou, pouťové slevy na náhradní díly
a příslušenství, mimořádné pouťové ceny za nové vozy, představení
automobilových novinek vozů Škoda Fabia RS, Renault Sport Tour
2010, Facelift Hyundai i30, Facelit Santa Fe. Celou akci zpestří
svým vystoupením soubory folklorního festivalu v dobách od 10.00
a 14.00 hodin.
Zájemci o výtvarné umění si mohou v kostele Sv. Vavřince
prohlédnout výstavu výtvarníků Klatovska, Besanconu a Poligny
s názvem Přátelé spojeni trikolorou, která bude ukončena 15. 7.
V budově Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se kromě stálých
výstav mohou milovníci historie podívat i na výstavu s názvem
Klatovy - 750. výročí založení města, která bude obsahovat
obrazovou dokumentaci vývoje města, výstavu restaurovaných
modelů některých klatovských objektů a dokumentaci
půdorysného vývoje lokality. Dále výstavu s názvem Chceš-li
poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice, kde bude vyobrazeno
město Klatovy na starých pohlednicích z přelomu 19. a 20. století.
Otevírací doba je v sobotu i v neděli 9.00–12.00 a 13.00–17.00
hodin.
Obdivovatelé ručních prací se mohou těšit na Krajkářský den
s ukázkami paličkování krajek, který proběhne v neděli
10.00–16.00 hodin v prostorách zahrady muzea.

Pořádání klatovské pouti se samozřejmě dotkne i místní
silniční dopravy.
foto David Štefl

Na celé ploše náměstí Míru pro Vás bude připraven
„Staročeský jarmark“, kde můžete mimo jiné shlédnout i některé
ukázky starých uměleckých řemesel a stánky s občerstvením.
Ostatní prodejní stánky budou situovány po celé délce Plánické
ulice, a to až k areálu bývalých kasáren.
V prostorách nádvoří bývalých kasáren budou umístěny
pouťové atrakce. Provoz atrakcí bude zahájen ve čtvrtek 8. 7. od
16.00 hodin, ukončen bude v neděli ve 24.00 hodin.
Na parkovišti u hlavního vchodu do kulturního domu si můžete
zazpívat na setkání heligonkářů s názvem Klatovské (pouťové)
heligonky, které bude započato v sobotu od 10.00 h - předpoklad
ukončení ve 2.00 h ráno. V neděli od 10.00 cca do 16.00 hodin.
Ve výstavní zahradě u muzea se milovníci květin mohou těšit na
tradiční výstavu klatovských karafiátů, která bude otevřena za
dobrého počasí již od 2. 7. a potrvá podle počasí cca do 11. 7.
V areálu "Na Pazderně" za střední průmyslovou školou se
uskuteční tradiční výstava drobného zvířectva v pátek
13.00–18.00 h a v sobotu 8.00–18.00 h.
U příležitosti 325. výročí zázraku proběhne v kapli Zjevení
P. Marie – „Chaloupka“ ve čtvrtek 8. 7. od 17.30 h Motlitba růžence
a od 18.00 h Mše svatá. Kaple je o pouti (pá–ne) otevřena 10–17 h.
V sobotu 10. 7. v arciděkanském kostele od 15.00 hodin
Koncelebrovaná poutní mše svatá spolu s průvodem městem
s obrazem P. Marie Klatovské. Průvod centrem města začne
v 16.30 h. Od 18.30 h vystoupí v kostele klatovská skupina
Zebedeus, která bude zpívat spirituály a jiné folkové písně ve
vícehlasých úpravách u příležitosti sedmi let trvání skupiny.

Od pátku 9. 7. - 0.00 h bude uzavřena objízdná komunikace,
včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou
projíždět náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.
Od soboty 10. 7. – 0.00 h do neděle 11. 7. cca do 24.00 h bude
pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od Krameriovy
k Jiráskově ul. a od Jiráskovy ul. až po Nuderovu ul. Všechny ulice
přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj,
budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena
ulicemi : Jiráskova-Komenského-Hostašova-StudentskáSuvorovova-Plánická.
Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové
dopravy od soboty 6.00 h do neděle 24.00 h. Linka č. 4 Městské
hromadné dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova, přes ul.
Národních Mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1 zůstává na
trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.
U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické
ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky
MHD.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov,
zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou
jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí
souvisí, o trpělivost a shovívavost.
Podrobnější informace na jednotlivé akce je možno zjistit
v informačním centru města a na jednotlivých letácích.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník II. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Kontakt: msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
informační měsíčník Města Klatovy

ROČNÍK II.

SRPEN 2010

www.klatovy.cz
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Ministerské ocenění

Příští jednání Zastupitelstva

Dobeš se tak rozhodl učinit
u příležitosti jejího významného životního jubilea.
V zastoupení nejvyššího
představitele MŠMT předal
ocenění Ireně Valentové
vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů a evropských
záležitostí Jindřich Fryč. I on
v krátkém proslovu vyzvedl
záslužnou činnost jubilantky,

Úterý 7. 9. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu

která se kromě folkloru
výrazně angažuje též v Sokolu
Klatovy.
Jsem přesvědčen, že ocenění je skutečně ve správných
rukách. Je odměnou za
mravenčí, systematickou
práci, se kterou se paní
Valentová po dlouhou řadu let
věnuje rozvíjení lidových
tradic v našem městě. Před pár

Jednání Rady města
Úterý 17. 8. 2010
Vybráno z obsahu:
Zveme Vás na ...
akce v Klatovech a okolí
str. 2

Vážení spoluobčané,
návštěvy úřadů, ministerstva nevyjímaje, jsou
nedílnou součástí mé práce.
Nemohu většinou říci, že bych
se na ně příliš těšil. Ve středu
28. července tomu však bylo
právě naopak. Měl jsem tu čest
zúčastnit se v Malém zrcadlovém sále Ministerstva
školství slavnostního aktu
předání ocenění „Poděkování
za celoživotní dílo“ paní Ireně
Valentové. Pan ministr Josef

Informace z Rady města
zasedání 7. 7.
str. 3
Zápis do koroužků, kurzů a
zájmových skupin Měks
str. 4
Evropský týden mobility
Soutěž - parkovací dům
str. 5
Fond rozvoje bydlení
Další kolo poskytování půjček
str. 6

Irena Valentová s oceněním „Poděkování za celoživotní dílo“

Malý zrcadlový sál Ministerstva školství.
Ocenění předal Ireně Valentové vrchní ředitel Sekce
mezinárodních vztahů a evropských záležitostí Jindřich Fryč.

týdny jsme aplaudovali
vystoupením souborů tuzemských i zahraničních.
Mezinárodní folklorní festival
v Klatovech pevně zakotvil a
stal se nedílnou součástí
pouťového víkendu. Stovky
spokojených diváků, které se
na klatovském náměstí
výborně bavily do pozdních
nočních hodin, jsou toho nejlepším důkazem. Asi jen ten,
kdo si vyzkoušel organizaci
nějaké akce, dokáže v plné
míře ocenit nezměrné úsilí, jež
po sedmnáct let trvání festivalu jeho ředitelka vynakládá.
A zdaleka to není její aktivita
jediná. Nejlépe by o tom mohli
vyprávět členové Sokola i souborů Šumava a Šumavánek.

Městská policie informuje
Okrsky
str. 7 a 8
Komunikace v srpnu
informace, dopravní omezení
str. 8

Nemám ve zvyku mluvit za
druhé. Ale v případě poděkování za to, co pro kulturní a
sportovní život v našem městě
paní Valentová vykonala, si
dovolím, vážení Klatované,
učinit výjimku. Zároveň bych
si velmi přál, aby jí i do
budoucna vydržely nápady,
chuť a elán do další činnosti.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Zveme Vás na …

Rok 2010 vstoupil do své
druhé poloviny a tak mi
dovolte pozvat vás na některé
zajímavé pořady, které
proběhnou ve městě Klatovy
v srpnu a v září. Tím také
upřesním i konání akcí, které
jsou v ročním přehledu
uvedeny jinak.

7. 8. bude na Klenové
zahájena Mezinárodní výstava
La Strada, organizátorem je
Galerie Klenová. Tímto se ruší
akce Startpoint 2010, která
měla probíhat v kostele sv.
Vavřince.
Klatovské náměstí ožije
dne 20. 8. – večer zahraje
kapela MIG 21. V sobotu
21. 8. přijďte na náměstí
ochutnat výrobky při soutěži
výrobců Regionální potravina
plzeňského kraje - prodejní
ochutnávka potravinových
výrobků soutěžících podnikatelů od 10.00 - 17.00 hodin.
Při této přehlídce potravinářských výrobků budou
hrát celý den až do 22.00 hodin
country kapely.
Sobota 21. 8. přinese další
pestré aktivity: pojede se Malá
cena Klatov v jezdectví na

kolbišti „V Ráji“ a Velká cena
SK BMX Klatovy na trati za
Vodojemem.
28. 8. v sobotu se jede další
velký cyklistický závod
Author Král Šumavy (road).
I milovníci vážné hudby si
přijdou na své.
Ve čtvrtek 26. 8. od 19.00
hodin v Arciděkanském
kostele Narození P. Marie
předvede Kolegium pro
duchovní hudbu skladby
Leopolda Rubena Měchury a
Josefa Kličky.
Na září jsou připraveny
další akce, některé již tradiční,
některé pak cíleně k 750
letému výročí města.
Tradičně se připojíme ke
dnům evropského historického dědictví dne 18. 9. Na
kolbišti V Ráji bude připraven
od 13.00 hodin zábavný

program.
Pondělí 20. 9. – zajímavý
večer v klatovském divadle,
kde
kromě
krásných
muzikálových hitů v podání
význačných umělců budou
vzpomínat i starostové města
Klatov.
V sobotu 25. 9. společenský ples v kulturním
domě a 26. 9. v neděli již
tradiční Svatováclavská
jízda, vystoupení Věry
Martinové a na závěr týdne
oslav krásný ohňostroj na
klatovském náměstí.
Podrobnější
program
najdete na internetových
stránkách města Klatov a v IC
Klatovy.
Všem přeji pěkné zážitky.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Byl zahájen sezónní provoz kryté lávky na Tylově nábřeží
Krytá lávka na Tylově
nábřeží byla vybudována
v rámci akce „Cyklotrasa
Mnichov - Praha, úseky
Deggendorf a Klatovy“, na
kterou město Klatovy
obdrželo dotaci z programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2007 - 2013.
Lávka je vybavena menším
infocentrem (červená budova)
a kabinkami sociálního zařízení (zelená budova).
V infocentru dostanou
turisté zdarma různé letáky
turistických zajímavostí
Klatov a okolí a mapky
cyklotras.
Sezónní provoz bude
probíhat po dobu letních
prázdnin. Předpokládá se, že
v případě většího zájmu, bude
možno provoz prodloužit.
Kromě výše zmíněné lávky
bylo v loňském roce vybudováno několik úseků, které
jsou součástí mezinárodní
dálkové trasy č. 38 Plzeň Klatovy - Železná Ruda -

Deggendorf - Mnichov a které
propojují již dříve vybudované
cyklostezky v Klatovech
a Lubech.
V samotných Klatovech
došlo k převedení cyklotrasy

Tylova nábřeží, U Pazderny.
V obci Tajanov byla
cyklotrasa zpevněna asfaltovým povrchem v rozsahu od
křižovatky se silnicí III. třídy
podél bytových domů přes

Krytá lávka na Tylově nábřeží.

č. 38 do dopravně zklidněných
lokalit podél Drnového potoka. Byly vybudovány úseky
v ulicích Sadová, Krejčího
nábřeží, kolem okružní křižovatky v Domažlické ulici,

foto Rudolf Lang

lesní
komplex
Husín
s vyústěním až na komunikaci
Andělice - Svrčovec. Tímto
dílem je zajištěno bezproblémové pokračování
cyklotrasy č. 38 ve směru na

Dolany a Švihov.
Nově vybudované úseky
tzv. Šumavské cyklotrasy č. 38
měří celkem cca 2,75 km. Jsou
již hojně využívány, a to nejen
cyklisty, ale i chodci a in-line
bruslaři.
Fyzická realizace celého
díla byla zahájena v říjnu roku
2008 a ukončena v prosinci
2009.
Celkové náklady akce činí
cca 23 mil. Kč včetně DPH.
Z této částky obdrží město
dotaci ve výši do 85 % uznatelných nákladů z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká
republika - Svobodný stát
Bavorsko 2007 - 2013 a 5 % ze
státního rozpočtu.
Město Klatovy zrealizovalo tuto akci ve spolupráci
se zahraničním partnerem
městem Deggendorf.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Informace z jednání Rady města Klatov
Z jednání Rady města konaného ve středu 7. července 2010
Vzhledem ke státním svátkům se jednání uskutečnilo
v netradiční středu a s krátkým programem, který se vešel do
sedmnácti bodů. Z jednání byl omluven radní David Kolář a
radní MUDr. Michal Janek, který se zúčastnil schůze Poslanecké
sněmovny.
Návrhy na majetkoprávní úkony města
Rada rozhodovala o dvou
pronájmech, jednom věcném
břemenu a o souhlasu s přesahem požárně nebezpečného
prostoru u jedné novostavby na
pozemky města. Větší diskuzi
vyvolalo vydání požadovaného
stanoviska města ke stavebnímu povolení nutného pro
realizaci úprav vjezdu do areálu
nové klatovské nemocnice.
Žádný radní pochopitelně
nehodlal stavbu komplikovat,
jen si všichni chtěli vyjasnit
postavení města jakožto
majitele sousedních pozemků
i majitele chodníků, jichž se
stavba týká.
Veřejné zakázky
Mezi nejvýznamnější mělo patřit rozhodnutí o vyhlášení
výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace
úprav části vnitřních prostor klatovské radnice. Po zvážení všech
okolností převládl názor, že vypsání veřejné zakázky malého
rozsahu s kriteriem nejnižší ceny není nejvhodnější způsob
řešení. Nejlacinější projekt by nutně nemusel být také nejlepší
vzhledem k tomu, že úpravy musí vyhovovat dlouhé desítky let.
(Současná dispozice interiéru a také vnější podoba radnice
pochází v podstatě z roku 1925.) Nakonec se radní rozhodli
požádat jednoho renomovaného klatovského architekta, zda by
projekt nezhotovil za předem stanovenou optimální cenu.
Možná by bylo zajímavé dohledat, za jakých podmínek
vypracoval arch. Fanta (mino jiné autor projektu hlavního
pražského nádraží) před skoro devadesáti lety návrh a projekt
tehdejší zásadní přestavby klatovské radnice.
Další veřejná soutěž byla tentokráte podle původního návrhu
vypsána na projekt úprav urnového háje na klatovském hřbitově.
V úředním slohu – bylo schváleno zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Projektová
dokumentace Urnový háj Klatovy“.
Elektronická aukce
Historicky první veřejná zakázka malého rozsahu zadaná
městem Klatovy s využitím elektronické aukce přinesla oproti
projektové ceně 1,1 milionu korun zlevnění o 350 tisíc. Klasické
vyhodnocení nabídek se uzavírá zjištěním nejnižší nabídkové
ceny a návrhem sjednat s příslušnou firmou smlouvu o dílo.
V našem případě byla zjištěná nejnižší nabídková cena
vyvolávací cenou v aukci s účastí všech firem, které podaly

formálně i věcně správnou nabídku – nebyly tedy zadavatelem
vyřazeny. Aukce prováděná přes počítače a internet trvala třicet
minut, interval snižování byl dvě minuty a krok snižování ceny
stanovila Rada města na dvacet tisíc korun.
Organizátorka této aukce Ing. Pleskotová byla s jejím průběhem
i výsledkem velmi spokojena. Na závěr po rozhodnutí o zadání
zakázky vítězi aukce radní upozornili na to, že při takovémto
snížení ceny musí být stavební dozor velmi důsledný.
Plynofikace Chaloupek
Při každé plynofikaci nějaké části města se objevují stále stejné
problémy. Zpočátku projeví zájem o připojení poměrně značná
část obyvatel lokality, ale později svůj názor změní. Město řeší
tento problém uzavřením smlouvy o poskytnutí vratného
příspěvku ve výši deset tisíc korun. Pokud se zájemce do tří let
připojí, je mu tato částka vrácena. Stejný postup bude použit
u dvaceti čtyř zájemců o připojení v části obce Chaloupky.
Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus
a regeneraci městské památkové zóny
Komise mimo jiné ve své zprávě doporučila zahrnout Pražskou
ulici do programu dopravního řešení regulace městské
památkové zóny. Reagovala také na informaci o práci na zadání
nového územního plánu města. Toto zadání by mělo být v září
předloženo komisi, pak Radě města a nakonec dáno k rozhodnutí
Zastupitelstvu města.
Zápis z jednání komise pro nebytové prostory
Jednání této komise se zúčastnilo šest jejích členů – předseda
MVDr. Ilja Straškraba, F. Kocfelda, K. Bárta, M. Červený,
I. Baroch a J. Maxová. Omluvila se J. Antalová, nepřítomni byli
R. Lang a M. Prosner.
Na návrh komise snížila Rada města po dobu stavebních úprav
nájemné v nebytových prostorách v domě 125/2 (pavlačový dům
u kapličky Chaloupka). Na základě podrobné zprávy o výši
dlužného nájemného měla Rada města vypovědět nájemní
smlouvu jednomu nájemci garáže v lokalitě U Čedíku. Snad
právě pod touto hrozbou neplatič dluh vyrovnal a od výpovědi
bylo tedy upuštěno.
Již po několikáté se komise a následně Rada města zabývaly
nájmem kulturního zařízení a restaurace v Točníku. Pro tamní
„Kulturák“ kdysi proslulý diskotékami se dosti neúspěšně hledá
nové využití, protože jeho provoz je nerentabilní.
Zápis z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport
Čtrnáctičlenná komise se tentokrát sešla asi v největším počtu za
volební období, neboť jednání se nezúčastnili pouze dva
členové, kteří se ale řádně omluvili.
Komise projednala žádosti o mimořádné dotace a doporučila
mezi žadatele rozdělit 32 760 Kč. Jako obvykle došlo ke krácení
požadavků, které v souhrnu představovaly částku téměř šedesát
tisíc korun.
Komise také informovala Radu města o zajištění prázdninového
provozu poboček klatovské mateřské školy.
Příští jednání Rady města: 17. 8. 2010
Vybral a zpracoval:
Ing. Stanislav Míka
člen Rady města
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Zápis tanečních kroužků, kurzů a zájmových skupin
Městského kulturního střediska v Klatovech
Zápisy budou probíhat v Kulturním domě v Klatovech,
Domažlická 767. Zápis do ochotnického spolku „Buřina“ bude
probíhat v kině Šumava, Vídeňská ul. 9, Klatovy
JÓGA – pravidelné cvičení – NOVÝ KURZ – zápis ve čtvrtek 30. 9.
2010 v 18.00 hodin. Kurz je určen pro širokou veřejnost. Cvičení bude
probíhat každou středu v 19.00 hodin v délce1,5 hodiny. Podle zájmu je
možné cvičení i ve středu v dopoledních hodinách. Zahájení kurzu je ve
středu 6. 10. 2010 v 19.00 hodin. Kurzovné 1.500,-- Kč na školní rok.
Vedoucím kurzu je p. Ema Kabátová
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK – zápis ve čtvrtek 9. 9. 2010 v 18.00
hodin Kurz je určen všem zájemcům kteří si chtějí zacvičit pod
odborným dohledem. Probíhá 1 x týdně 1 hodinu. Kurzovné 1.000,-Kč za školní rok. Vedoucí kurzu je sl. Olga Fuxová.
BREAK DANCE – zápis v úterý 7. 9. 2010 od 17.00 hodin. Kurz je
určen všem zájemcům od 8 let věku. Break Dance je akrobatický
taneční styl s prvky gymnastiky a bojových umění. S celkovým
posílením těla se zabýváme protažením, které pomáhá při skoliózách.
Kurz bude probíhat 1 x týdně 2 hodiny. Kurzovné 1.500,-- Kč za školní
rok. Vedoucím kurzu je p. Jakub Heidtke.
„Zpíváme a tancujeme“ – zápis ve středu 8. 9. 2010 v 15.00 hodin.
Kurz je určen pro nejmenší děti. Jeho úkolem je rozvíjet hudební
a pohybovou výchovu dětí předškolního a školního věku. Kurzovné
1.000,-- Kč na školní rok. Kurz trvá 1 hodinu 1x za týden.
Vedoucí kurzu je p. Mgr. Hana Haladová
Mažoretky „MODERN“ – zápis v pondělí 6. 9. 2010 v 16.00 hodin.
Tento kurz je určen pro děti i dospělé. Je rozdělen do pěti kategorií
podle věku. Skupiny vystupují na nejrůznějších veřejných akcích.
Zúčastňují se soutěží v mažoretkovém sportu v České republice i v zahraničí. Kurz probíhá 1x týdně 1 hodinu přípravka pro začátečníky a 1x
týdně 2 hodiny pokročilí. Kurzovné 1.000,-- Kč začátečníci a 1.500,-Kč pokročilí za školní rok. Vedoucím kurzu je p. Dana Grünerová.
Mažoretky – twirling- zápis v pondělí 6. 9. 2010 v 16.00 hodin. Kurz
je určen pro děti i dospělé pokročilé mažoretky zapsané v základním
kurzu. Je zaměřen především na práci s hůlkou. Kurz probíhá lx týdně
1 hodinu. Kurzovné 500,-- Kč za školní rok. Vedoucím kurzu je sl.
Dominika Hořejšová.
Taneční skupina „MODERN“ – zápis ve středu 1. 9. 2010 v 16.00
hod. Tato skupina se zabývá výrazovým tancem. Členové se představují na různých populárních a společenských akcích, zajišťují předtančení na plesech. Skupina se schází lx týdně, registrační poplatek
500,-- Kč za školní rok. Vedoucím skupiny je sl. Markéta Kubecová
Společenský tanec – zápis v pátek 3. 9. 2010 v 16.00 hodin. Skupina se
zabývá standardními a latinsko-americkými tanci. Taneční páry jsou
rozděleny na kategorie „děti, junioři a hlavní kategorie ve skupině A B
C D“. Zúčastňují se soutěží ve společenském tanci. Kurz probíhá 1x
týdně 1 hodinu. Kurzovné 1.000,-- Kč na školní rok. Nebo 1x týdně 2
hodiny, kurzovné 1.500,-- Kč za školní rok. Vedoucími skupiny jsou
manželé Hájkovi.
Orientální břišní tance – zápis ve čtvrtek 2. 9. 2010 v 17.00 hodin.
Tento kurz je určen pro mládež a dospělé. Probíhá 1x týdně 1 hodinu.
Kurzovné 1.000,-- Kč za školní rok.
Vedoucí skupiny je sl. Lucie Stupková.
TENNESSEE – zápis v úterý 7. 9. 2010 v 16.00 hodin. Skupina tančí
latinsko-americké a standardní rytmy na anglickou nápovědu,
čtverylkové tance a klasické country. Zajišťuje ukázky a předtančení na
všech kulturních a společenských akcích. Schází se 1x týdně.
Registrační poplatek je 500,-- Kč za školní rok. Vedoucím skupiny je
Ing. František Čermák.
Fotoklub – zápis ve středu 1. 9. 2010 v 19.00 hodin. Členové fotoklubu
pořádají příležitostné výstavy svých prací a zúčastňují se
fotografických soutěží v celé ČR i v zahraničí. Klub se schází 1x za 14
dnů, registrační poplatek 200,-- Kč za školní rok.
Předseda fotoklubu MěKS je p. Slavomír Beneš.

Klub filatelistů – zápis 15. 9. 2010 ve 20.00 hodin.
Tento klub je určen pro děti i dospělé. Několikrát za rok pořádá burzu
filatelistů v kulturním domě a spolupracuje s mnoha filatelistickými
kluby vČR. Dospělí se schází 1 x za 14 dnů, děti každý týden 1 hodinu.
Registrační poplatek dospělí 200,-- Kč, děti 200,-- Kč za školní rok.
Předseda klubu je p. Josef Steiner, vedoucím dětského klubu je p. Ivan
Hanák.
Klub numismatiků – zápis v úterý 7. 9. 2010 v 19.00 hodin. Členové
klubu jsou členy České numismatické společnosti. Spolupracují
s Národním muzeem v Praze. Klub se schází 1 x za měsíc, registrační
poplatek 100,-- Kč za školní rok. Předseda klubu je p. Josef Sejpka.
Šermdivadlo Clatonia – zápis v neděli 26. 9. 2010 ve 13.00 hodin.
Skupina historického šermu vystupuje s ukázkami historických bitev a
událostí včetně ohňostrojů v regionu i v celé ČR. Skupina se schází 1 x
týdně, registrační poplatek je 500,-- Kč za člena na školní rok. Mohou
se hlásit zájemci od 15-ti let. Vedoucím souboru je p. Jiří Bílý.
Loutkový soubor „BROUČEK“ – zápis ve čtvrtek 2. 9. 2010 v 19.30
hodin. Mohou se hlásit zájemci starší 15-ti let. Loutkové divadlo již
přes 20 let hraje pro širokou veřejnost – hlavně děti. Má vlastní loutky a
zvukovou aparaturu. Své hry hraje i v anglickém a německém jazyce.
Schází se 1 x týdně, registrační poplatek je 200,-- Kč za člena na školní
rok. Vedoucím souboru je p. Oldřich Smola.
Ochotnický divadelní spolek“BUŘINA“ – zápis v pátek 3. 9. 2010
v 18.00 hodin v kině Šumava Klatovy, Vídeňská ul. 9. Je určen
především zájemcům o ochotnické divadlo. Soubor se schází 1 x týdně
každý pátek. Registrační poplatek je 200,-- Kč za školní rok. Vedoucím
skupiny je sl. Michala Jankulárová.
Kurz paličkování – zahajuje pondělí 6. 9. 2010 v 17.30 hodin –
zájemci se mohou přihlašovat již nyní. Je určen pro jednotlivce – schází
se 1x týdně, kurzovné 1.000,-- Kč za rok.
Vedoucím kurzu je p. Jitka Čechová.
Sborový zpěv – zápis v pondělí 6. 9. 2010 v 17.00 hodin. Je určen pro
jednotlivce , schází se 1x týdně, registrační poplatek 200,-- Kč za rok.
Vedoucím sboru je p. Michaela Baumlová (Šolová).
Kurz lidových tradic – připravujeme zahájení v lednu 2011
Je určen všem zájemcům starším 15-ti let. Získáte zde základy většiny
tradičních technik. Lektorkou kurzu je p. Radka Grösslová.
Taneční pro dospělé – od ledna 2011
Městské kulturní středisko v Klatovech přijímá od 1. 5. 2010
přihlášky do kurzů tance a společenské výchovy pro podzim 2010,
které budou obsahovat tyto údaje:





jméno a příjmení
datum narození uchazeče(čky)
adresu bydliště
číslo telefonu či mobilu

Přihlášky lze zasílat na adresu MěKS v Klatovech, Domažlická 767/3:
písemnou formou
e-mailem: krouparova@mksklatovy.cz
faxem: 376312452
telefonicky: 376 312 452, 376 370 919
Kurzovné činí 1.300,-- Kč
Kurzy budou probíhat v úterý. Kurz bude zahájen 14. září 2010
Zápis přihlášených žáků: v Kulturním domě v Klatovech dne 30. 8.
2010 od 8.00 do 17.00 hodin, kde budou uchazeči zapisováni podle
přihlášek. Při zápisu se bude vybírat kurzovné v hotovosti a teprve po
úhradě kurzovného se stává uchazeč účastníkem kurzu. Obdrží přesný
časový rozpis kurzu a další podrobné informace.
MěKS Klatovy
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Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut 2010
Zdraví a mobilita - na tato témata se letošní Evropský týden
mobility 2010 zaměřil pod heslem "Prodluž si život - buď
aktivní!". Masivní nárůst automobilové dopravy v posledních
letech, zejména ve městech, vedl k růstu odporu veřejnosti proti
hluku, znečištění ovzduší a proti dopravním kolapsům, které
rostoucí doprava ve městech způsobuje; nejvíce tím trpí
zranitelné skupiny, děti a starší lidé. Silniční provoz způsobil
zranění statisícům lidí a mnozí z nich v autech nebo pod koly aut
dnes a denně umírají, často zcela zbytečně. Motorizovaná
doprava má vliv jak na dýchací, tak na kardiovaskulární systém,
způsobuje stres a ten zpětně působí na naše zdraví. Pravidelná
fyzická aktivita je klíčová pro naše zdraví, pravidelný fyzický
pohyb zmírňuje stres. I přesto se lidé stále méně pohybují – tímto
problémem trpí celá Evropa a rozvinuté země i na jiných
kontinentech. Lidé zlenivěli, stále více jezdí autem a málo chodí,
vedou sedavý život, nejsou fyzicky aktivní – a z toho zákonitě
vyplývá také nárůst obezity celé populace. Kampaň Evropský
týden mobility propaguje každodenní fyzickou aktivitu (pěší
chůzi a jízdu na kole jako vhodné způsoby přepravy).
Nemotorizovaný pohyb je jednoduchý a každý ho může snadno
zařadit do běžného života, skoro nic to nestojí, jen trochu
odhodlání a snahy.

Již druhý rok podpoří Město Klatovy Evropský den bez aut,
který každoročně připadá na 22. září. Tento den můžete podpořit
i vy tím, že přednostně využijete služeb MHD, která bude 22.
září v Klatovech zdarma.
V rámci kampaně k Evropskému týdnu mobility Město
Klatovy vyhlašuje fotografickou soutěž. Téma tohoto ročníku
– Prodluž si život, buď aktivní! Pokud vlastníte zdařilé snímky
z pěších či cyklistických výletů zašlete je na e-mailovou adresu:
fotosoutez@mukt.cz . Každý má možnost zaslat do 10. 9. 2010
do 13 hodin 2 fotografie ve formátu JPG. Soutěž je vyhlášená
pro 2. kategorie (od 15 -19 let, od 20 a více let). Každý účastník
uvede své jméno, adresu a věk. Nejzajímavější práce budou
vystaveny v prostorách klatovské radnice v rámci Evropského
týdne mobility od 16. – 22. 9. 2010. Zde budou vystaveny i
vítězné výtvarné práce dětí základních a uměleckých škol.
Podpořte i vy tuto akci, třeba tím že si vyjedete objevovat krásu
okolí po jedné z mnoha cyklotras nebo se připojte k veřejné
cyklojízdě pořádané 21. 9. 2010 se srazem v 15.00 hod. před
klatovskou radnicí.
Iva Lenerová
referent odboru ŽP MěÚ Klatovy

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku
obchodní veřejnou soutěž

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
o výměře 308 m2 v k.ú. Klatovy, Vančurova ulice

Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč
Popis nemovitosti:
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2
2
2
o výměře 93 m a 76 m v patře, v přízemí s nebytovými
2
prostory o výměře 93 m a v prvním podzemním podlaží
2
s nebytovými prostory o výměře 110 m ,
- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,
- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod
na parkány,
- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou
kulturní památkou,
- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené
zóně,
- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.
Termín výběrového řízení : dne 6. 9. 2010 v 15.00 hodin
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového řízení.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 20. 8. 2010 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro budovy.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne město Klatovy,
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy
p. M. Červený, tel. 376 311 304,
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková

na budoucí darování nemovitosti - pozemku č. st. 4249 v obci a kat.
území Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu
1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost,
pozemek o celkové výměře 1048 m2 navrhovateli, který podá nejvhodnější nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže
vyhlašovatel dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě
výsledků bude vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným
navrhovatelem bude po rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji
nemovitostí vybranému navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě kupní. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu.
Uzavírka nabídek: 31. srpen 2010, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města
MěÚ, 4.patro, č.dveří 29, nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně,
poštou)
2. Kontaktní osoby k poskytování podrobných informací
k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ
tel. 376 347 221, e-mail: jkudrnkova@mukt.cz
Mgr. Radka Virtová, právnička města
tel. 376 347 217, e-mail: rvirtova@mukt.cz
3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách
města Klatovy: www.klatovy.cz - složka Městský úřad Klatovy složka Prodeje, pronájmy, dražby, soutěže
Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo osobně vydány bez
poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané písemně
poštou, faxem či e-mailem.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 10. 6. 2010 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
XXXI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
z Fondu rozvoje bydlení.
splatnosti
půjčky
hranice
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
Obnova střechy (krytina
do 200 tis.
4 roky
3%
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude i konstrukce) starší 10 let
Kč/dům-čp.
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby Zřízení plynového nebo elektric- 4 roky
do 50 tis. Kč
3%
na 1 byt
a nachází se na území města kého topení ve stávajícím domě
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
Zřízení malé čistírny odpadních
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
a územního obvodu města vod ke stávajícímu domu
na 1 byt
Klatov. Dům musí být starší 10
do 50 tis. Kč
let, pouze u titulu Zateplení Dodatečná izolace domu proti 4 roky
3%
/dům-čp.
obvodového pláště domu musí spodní vodě - stáří nad 10 let
být starší 5 let.
fasády domu vč. opledo 30 tis. Kč
4 roky
3%
N a ž á d o s t i m u s í b ý t Obnova
chování u domu staršího 10 let
na 1 byt
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise, Zateplení obvodového
do 40 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
který obdrží každý zájemce o pláště domu staršího 5 let
poskytnutí půjčky. V případě Vybudování WC, koupelny nebo
do 30 tis. Kč
4 roky
3%
stavby vyžadující stavební sprchového koutu v bytě, kde dosud
na 1 byt
není
povolení musí mít žadatel v
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
době podání žádosti o půjčku Rekonstrukce elektrické
na 1 byt
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky instalace starší 10 let
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních Vestavba bytu do půdního
do 300 tis.
8 let
4%
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP prostoru
Kč / byt
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
do 350 tis.
8 let
4%
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá Nástavba bytu rušící ploché
střechy
Kč / byt
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Vybudování nebo rekonstrukce
do 30 tis.
2 roky
3%
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do plynové přípojky včetně pilíře
Kč / dům-čp.
měření
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
do 30 tis.
Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší Vybudování nebo rekonstrukce
2 roky
3%
vodovodní přípojky včetně šachty
Kč / dům-čp.
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
Vybudování nebo rekonstrukdo 30 tis.
2 roky
3%
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí ce kanalizační přípojky
Kč / dům-čp.
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním Výměna oken a balkónodo 50 tis. Kč
4 roky
3%
vých dveří v domě
na 1 byt
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
do 500 tis.
4 roky
3%
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců Rekonstrukce výtahu
v domě
Kč / dům-čp.
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na Rekonstrukce vody, kanalizace,
do 50 tis. Kč
4 roky
3%
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. plynu, topení a ohřevu vody vč.
na 1 byt
instalace solárních panelů v domě
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Rekonstrukce bytového
do 50 tis. Kč
Kocfelda, tel. 376347234.
4 roky
3%
jádra v domě
na 1 byt
Uzavírka podání žádostí XXXI. kola je do 20. 8. 2010.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do Zasklení lodžií v domě
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
15. 9. 2010.
Na jaře letošního roku bylo v rámci XXX. kola poskytnuta
půjčka 5 zájemcům v celkové výši 830 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Městská policie informuje - okrsky
Městská policie Klatovy byla zřízena rozhodnutím
Zastupitelstva města Klatovy dne 24. 3. 1992.
V součastné době slouží u městské policie 23 strážníků. Jsou
vytvořeny čtyři pracovní skupiny po pěti strážnících, kteří slouží
směny po 12 hodinách.
Město Klatovy podepsalo s Policií České republiky dne 9.
června 2009 koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za
účelem stanovení společného postupu při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.
Dle této dohody je město rozděleno do čtyřech okrsků
(A,B,C,D) v téměř totožných hranicích jednotlivých městských
částí. Každý okrsek, který má svoji vlastní charakteristiku, má
na starosti pracovní skupina skládající se ze tří příslušníků PČR
a jednoho strážníka městské policie. Podrobné informace, to
znamená jména příslušníků PČR, strážníků MP a telefonní čísla
(jsou upravována dle skutečnosti) jsou zveřejněna na webových
stránkách města.
Popis okrsku „A“
Jedná se o okrsek, který je tvořen I. čtvrtí města, kam patří
střed města a k němu přilehlé ulice: Balbínova, Křížová,
Denisova, Jiráskova, Václavská, Tyršova, Plánická, Pavlíkova,
Kpt. Jaroše, Dobrovského, Zlatnická, Podbranská, Vídeňská,
Divadelní, Vančurova, Randova, Čs. legií, Komenského,
Pražská, Plzeňská a Krameriova.

tel. 974 334 654, ktoop@mvcr.cz
nstržm. Zdeněk Vilčák (OO PČR)
prap. Miroslav Kasík (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

Za okrsek A zodpovídají:

Popis okrsku „C“

prap. Filip Řezáč (MP), tel.376 347 207, mpolicie@ mukt.cz,
linka tís. volání 156
pprap. Stanislav Dvořák - vedoucí okrsku (OO PČR), tel.
974 334 654, ktoo@mvcr.cz
pprap. Petr Rychtařík (OO PČR)
pprap. Martina Běčáková (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

Jedná se o okrsek, který je tvořen III. a VI. čtvrtí města a
obcemi Beňovy, Kal, Tajanov, a Tupadly. Strážník městské
policie kontroluje ještě obce Drslavice a Věckovice. Součástí
tohoto okrsku je i zahrádkářská kolonie a chatová oblast Pod
Hůrkou, zařízení Technických služeb města Klatov, a to zimní
stadion a plavecký bazén.

Popis okrsku „B“

Za okrsek C zodpovídají:

Jedná se o okrsek, který je tvořen II. a V. čtvrtí města a
obcemi Štěpánovice, Pihovice. Strážník městské policie
kontroluje ještě obce Dehtín, Chaloupky, Otín, Točník a
Vícenice. Součástí tohoto okrsku jsou i zahrádkářské kolonie a
chatové oblasti na okraji města - Harfa, Markyta, Třešňovka.

pprap. Karel Steininger (MP), tel. 376 347 207,
mpolicie@mukt.cz, linka tís. volání 156
prap. Petr Doboš - vedoucí okrsku (OO PČR), tel. 974 334 654,
ktoop@mvcr.cz
pprap. Miloš Ryneš (OO PČR)
pprap. Petr Panuš (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

Za okrsek B zodpovídají:
pprap. Josef Vlček (MP), tel. 376 347 207, mpolicie @ mukt.cz,
linka tís. volání 156
pprap. Luboš Spolvind - vedoucí okrsku (OO PČR),

strážník MP Filip Řezáč
okrsek A

strážník MP Josef Vlček
okrsek B

Popis okrsku „D“
Jedná se o okrsek, který je tvořen IV. čtvrtí města a obcemi
Čínov, Kosmáčov, Lažánky, Luby a Sobětice. Strážník MP
pokračování na straně 8

strážník MP Karel Steininger
okrsek C

strážník MP Jaroslav Homolka
okrsek D
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kontroluje ještě obce Dobrá Voda, Habartice, Křištín, Kvaslice,
Kydliny, Střeziměř a Vítkovice. Součástí tohoto okrsku jsou i
zahrádkářské kolonie na okraji města - Hájišťata, Činov a Za
Kasárny. Stěžejními objekty v tomto úseku jsou Mlékárna
Klatovy a.s., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Pekárny a
cukrárny Klatovy a.s. a Silnice Klatovy a.s.
Za okrsek D zodpovídají:
pprap. Jaroslav Homolka (MP), tel. 376 347 207,
mpolicie@mukt.cz, linka tís. volání 156
prap. Rostislav Presl - vedoucí okrsku (OO PČR), tel.
974 334 654, ktoop@mvcr.cz
pprap. Josef Píš (OO PČR)
prap. Michal Rubáš (DI PČR), ktdi@mvcr.cz
Pracovní skupiny se scházejí na koordinačních poradách
několikrát ročně, kde se vyhodnocuje dosavadní činnost
policistů a strážníků, plnění úkolů a stanovení některých dalších
cílů. Úkolem jednotlivých skupin je pracovat neustále
v přidělených okrscích, hovořit s občany, získávat potřebné
informace, poznatky, podněty a vyřizovat jejich žádosti.
Strážníci městské policie při výkonu svých činností plní
úkoly, které vycházejí z příslušných právních norem upravující
práci městské policie. Svým profesionálním přístupem musí
dokazovat, že městská policie je službou veřejnosti a tím
zvyšovat prestiž městské policie
Ing. František Kacerovský, velitel Městské policie Klatovy

Město Klatovy
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., nabízí:
1) pronájem prodejny Masna Dokoupil v Koldinově
ulici 422, Klatovy II. pod nemocnicí vedle Bistra
uvolněný prostor byl využíván jako prodejna masa, uzenin a
jídelna s vlastním vyvařováním
2
velikost nebytového prostoru včetně zázemí a rampy je 110 m

2) pronájem kulturního zařízení Točník 74, Klatovy
uvolněný prostor byl využíván jako restaurace s víceúčelovým
sálem a ubytovnou 1+1, velikost nebytového prostoru včetně
2
zázemí je 488,72 m se zahradou
žadatelé mohou nabídnout i jiný účel využití vhodný pro
nabízené prostory
žádost bude obsahovat: - podnikatelský záměr
- kopii živnostenského listu
V případě více zájemců bude Město Klatovy postupovat podle
směrnice města.

Žádosti zasílejte písemně na adresu nejpozději do 6. 9. 2010
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
nebo na email: jmaxova@snklatovy.cz
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na
telefonu 376 312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený,
dále informace na www.snklatovy.cz
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Informace o prováděných pracích
na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách
v měsíci srpnu 2010
Tylovo nábřeží - 1. 4. 2010 byla zahájena akce Stavební
obnova, revitalizace a dostavba centrální části města-Tylova
nábřeží. Akce plynule navázala na krytou lávku a cyklostezku
vybudovanou v loňském roce. Jedná se o demolici třech objektů,
výstavbu okružní křižovatky v místě „U Váhy“, napřímení MK
v ulici Kollárova, vybudování 73 parkovacích míst, úpravu
parčíku, přemístění autobusových zastávek z Nádražní ulice na
Tylovo nábřeží. Termín dokončení 31. 8. 2010. Úplná uzavírka
komunikací po třech etapách. Náhradní autobusová
doprava po objízdných trasách.
Ulice Za Kasárny – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz a práce na odstranění drobných vad.
Ulice Za Čedíkem – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz a práce na odstranění drobných vad.
Parkoviště v ulici Na Chuchli – rozšíření parkovací plochy
směrem do zeleně celkem o 73 parkovacích míst. Termín
dokončení do 27. 8. 2010. Částečně omezený provoz v ulici
Na Chuchli.
Chodník v Zahradní ulici – úprava povrchu levostranného
chodníku ve směru od ulice Milady Horákové. Termín
dokončení prodloužen z důvodu prodloužení upravovaného
úseku do 20. 9. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodník ve Voříškově ulici – úprava povrchu
levostranného chodníku v úseku Jungmannova - Podhůrecká
navazuje na rekonstrukci plynovodu. Termín dokončení
vzhledem k posunu zahájení prací posunut do 13. 8. 2010.
Uzavírka chodníku.
Chodník v ulici Mánesova – úprava povrchu
pravostranného chodníku v úseku Karafiátová - Zahradní.
Termín dokončení do 31. 8. 2010. Uzavírka chodníku.
Chodníky v sídlišti U Pošty – úprava povrchu dvou
chodníků od nábřeží Kpt. Nálepky před čp. 669-672. Termín
dokončení do 31. 8. 2010. Postupná uzavírka chodníků.
Chodník v Úzké ulici - úprava povrchu chodníku včetně
vchodů do domů a vjezdů do garáží. Termín provedení do
31. 8. 2010. Postupná uzavírka chodníku, vchodů a vjezdů.
Technické služby města Klatov provádí opravy drobných
výtluků po zimě a čištění vpustí na komunikacích ve městě.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte
tato nutná dopravní omezení.
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Táhnout za jeden provaz
se vyplatí

Vážení spoluobčané,
1. září po „dlouhých“
letních prázdninách opět ožily
školní budovy. Tradičně
nejslavnostnější chvíle prožívali ti, co do lavic zasedli
poprvé, naši prvňáčci. Nikdo
z nich se v ono středeční ráno
nevydal do školy osamocen.
Doprovod rodičů či prarodičů
jim pomohl překonat prvotní

ostych, očekávání,
mnohdy i v dětských
očích čitelné obavy.
Zároveň se ve svých
vzpomínkách vracel do
dětství. Jsem si jist, že
si v tu chvíli všichni
přítomní velmi živě
vybavují obrovskou
životní změnu, kterou
kdysi sami prošli. Zcela
bezstarostné období her
mizí v nenávratnu, střídají je první povinnosti,
pocity odpovědnosti.
Krásně vyzdobené
třídy a připravené rozmanité
školní potřeby jen podtrhovaly
jedinečnou sváteční atmosféru. A to ani nemluvím
o nových kamarádech. Než se
stačily děti navzájem poznat,
vstoupili s doznívajícím zvoněním do tříd paní učitelky,
páni učitelé.
Jsou to právě oni, vážení
rodiče, kdo budou od tohoto

Prvňáčci čekají na paní učitelku.
1.B ZŠ Plánická Klatovy.

foto Rudolf Lang

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva
Úterý 7. 9. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města
Úterý 14. 9. 2010
Středa 29. 9. 2010
Vybráno z obsahu:
Coutry den
regionální potravina
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 17. 8.
str. 3
Svatováclavská jízda koní
+ akce v Klatovech a okolí
str. 4

okamžiku patřit k nejbližším
bytostem vašich dětí. Věnují
se své profesi s plným nasazením. Není to mnohdy vůbec
jednoduché.
Žáky musí zasvětit do tajů
nejrůznějších předmětů a vybavit je tak kvalitně pro celý
jejich příští profesní život.
Krom toho jsou často těmi,
kteří pozorně, citlivě a s láskou
naslouchají, snaží se pomoci
radou i pohlazením. Mnohdy
suplují nás samé, pracovně
přetížené a unavené. Plným
právem za to pedagogům patří
naše uznání a poděkování.
Neskrývejme je. Jejich hlasité
vyřčení je velmi významným
motivačním faktorem pro
kvalitní učitelskou práci.
Byť výchova ke škole
neodmyslitelně patří též, zcela
nahradit rodiče, jejich úlohu
a vliv prostě nejde. Má-li se
prvňáček proměnit v úspěšnou, vzdělanou, vychovanou
osobnost, nezbývá, než táhnout za jeden provaz a mluvit

Dny evropského dědictví
Kolbiště V Ráji, prohlídky
památek
str. 5
Nové komunikace
+ organizace školního roku
str. 6
Informace Hospodářského
odboru
str. 7
Městská knihovna informuje
+ komunikace v září
str. 8
Nová parkovací místa
str. 8

stejnou řečí. Věřte, že se to
vyplatí, s odstupem času
dozajista i bohatě vrátí.
Vážení rodiče, pedagogičtí
pracovníci, milé děti, přeji
vám, aby právě začínající
školní rok byl rokem po všech
stránkách úspěšným.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

STRANA 2

ZÁŘÍ 2010

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Při třetím ročníku Country dnu se představili
regionální výrobci potravin

Letos poprvé proběhlo
v Plzeňském kraji klání
výrobců potravin o titul regionální potravina Plzeňského
kraje 2010. Tato soutěž je
v mnohých ostatních krajích
již tradiční a veřejností
oblíbená. V letošním roce
ministerstvo zemědělství sjednotilo pravidla, podle kterých
se výrobky odbornou hodnotitelskou komisí složenou ze
zástupců státní veterinární
správy, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce,
ministerstva zemědělství a
místního rozvoje a dalších
specialistů hodnotí. Pro
Klatovy a okolí je příjemným
zjištěním, že do soutěže
v našem kraji organizované
podle výše uvedených zásad
Krajskou agrární komorou
Plzeň ve spolupráci s Místní
akční skupinou Pošumaví

z.s.p.o. a Úhlavou o.p.s.
přihlásilo nejvíce výrobců
potravin ze všech okresů
Plzeňského kraje. A ti si
nevedli rozhodně špatně.
V kategorii masných výrobků
zvítězil nový produkt Drůbežářského závodu Klatovy a.s.
dětské párky bez E, v kategorii
ostatní potravinářské výrobky
byla oceněna Zpracovna ryb
Klatovy a.s. za výrobek pstruh
uzený – filet s kůží. Mimo
oficiální ceny, které jsou dány
pravidly soutěže, hodnotitelská komise udělila i další
ocenění, z nichž pohár za
nejvíce inovativní výrobky
získala firma MASO-WEST
s.r.o. V rámci ochutnávek
výrobků, které v současnosti
probíhají po celém Plzeňském
kraji má veřejnost možnost se
seznámit s různými druhy
výrobků vyráběnými převážně
z regionálních surovin. Aby i
laická veřejnost měla možnost
se vyjádřit k jednotlivým
prezentovaným výrobkům
a firmám, bylo při ochutnávce
v Klatovech vyhlášeno hlasování příchozích o nejlepší
vystavovaný výrobek. V příjemné atmosféře, kterou
podtrhla živá country hudba
v současně na náměstí
probíhajícím Country dnu,
pořádaném Městským kulturním střediskem, se nakonec
ukázalo, že pojem regionální

potravina není virtuální. Na
prvních třech místech se
umístily klatovské firmy.
Pohár místostarostky Klatov
paní Mgr. Věry Tomaierové si
odneslo Řeznictví a uzenářství
Kloud, v těsném závěsu se
umístilo Pekařství Fiala s.r.o.

a MASO-WEST s.r.o.
A tak spojení hudby a
potravin bylo výhodné pro oba
pořadatele.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Informace z jednání Rady města Klatov
Z jednání Rady města Klatovy konaného 17. srpna 2010
Pozvánka na zasedání, které se konalo po obvyklé prázdninové
pauze, obsahovala dvacet šest bodů programu. Jednání snad i
vlivem svěžesti aktérů probíhalo věcně a v pracovní atmosféře.
Valné hromady městských obchodních společností
Valné hromadě, jež dle zákona představuje Rada města Klatovy,
byly předloženy rozbory hospodaření městských společností
s ručením omezeným – Lesů
m ě s t a K l a t o v y, S p r á v y
nemovitostí Klatovy a
Odpadového hospodářství
Klatovy. Ve všech případech
byly vzaty pololetní výsledky
hospodaření bez výhrad na
vědomí. Stejně tak byly přijaty
zprávy dozorčích rad. Přítomní
ředitelé – jednatelé (genderově
korektně i jedna ředitelka –
jednatelka) okomentovali
předložené podrobné materiály
a zodpověděli dotazy radních.
V rozborech byla uvedena řada
zajímavých čísel vesměs
svědčících o dobrém
hospodaření. Uznání vzbudily
informace Ing. Koldinského o situaci v lesním hospodaření.
Vichřice i kůrovec se letos klatovským městským lesům vyhnuli
a cena dřeva vzrostla oproti loňsku zhruba o pětinu. Z toho pak
vyplynula i možnost, že při takto příznivém vývoji by mohla
společnost Lesy města Klatovy více přispívat do městského
rozpočtu.
Ředitel Odpadového hospodářství Ing. Král pak na přímý dotaz
o kapacitě skládky odpověděl, že zaplněna bude do deseti až
dvanácti let. Reakce na to už nebyla z pochopitelných důvodů tak
jednoznačná jako na sdělení předchozí.
Návrhy na majetkoprávní úkony města
Zpráva, kterou pro Radu města zpracovaly Ing. Kudrnková, Ing.
Klemsová a M. Kadlecová z Odboru rozvoje města, obsahovala
šestnáct položek a stejný počet návrhů na usnesení. Pět z nich
bylo formulováno jako doporučení zastupitelstvu města, které
musí rozhodnout.
Pro občany města je jistě důležité, že při všech rozhodnutích se
vždy zásadním způsobem přihlíží ke stanoviskům osadních
výborů.
Veřejné zakázky
Vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „III. Etapa
skládky TKO Štěpánovice, 1. část“ přineslo dosud největší a po
pravdě řečeno rozsahem neočekávané snížení celkové
předpokládané nabídkové ceny. Podle projektu měla být cena
včetně DPH 25,9 milionu korun, Rada města po zkušenostech
stanovila výchozí cenu (fakticky tedy možnou maximální) na
21,6 milionu. Vítězná firma pak nabídla smluvní cenu 11,3
milionu korun. Těžko se ubránit malému komentáři

vybočujícímu z věcného tónu těchto zpráv – kdyby tak byla
úspěšná vláda při stavbě dálnic. Ještě pro úplnost, nejdražší
nabídka byla 17,8 milionu a druhá nejlevnější 12,9 milionu.
Náhradní zdroj pitné vody Sobětice 1. Etapa
Klatovy jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu
Nýrsko – Klatovy. Pokud by došlo k výpadku tohoto zdroje,
vystačí naakumulované zásoby ve vodojemech jen na omezenou
dobu. Již v roce 2007 byla proto vypracována studie na
zabezpečení náhradního zdroje, kterým má být prameniště
v Soběticích. Kapacita tohoto náhradního zdroje by postačila na
zásobování obyvatelstva pro zdravotnictví. Vzhledem k tomu
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci na obnovu
případně dobudování tohoto náhradního zdroje.
Chodník v Tajanově
Při výstavbě tohoto chodníku za cenu 2,3 milionu korun došlo
k nežádoucí, ale časté komplikaci. Během stavby se objevily
další požadavky z řad občanů, jejich realizace představuje
hodnotu tři sta tisíc. Podle informace místostarosty Ing. Vrány
byla stavba předem projednána s tajanovskými občany, zmíněné
požadavky byly tedy skutečně vzneseny dodatečně. Po diskuzi
Rada města rozšíření prací schválila.
Pomoc záplavami postižené Chrastavě
Již v květnu uvolnilo Zastupitelstvo města Klatovy částku dvě
stě tisíc korun na pomoc záplavami postiženým obcím.
Konkrétní směřování finančního daru pak svěřilo do pravomoci
Rady města. Starosta Mgr. Salvetr celou záležitost projednal
s chrastavským kolegou a navrhl poukázat celou částku tomuto
městu na opravu jedné z poškozených místních komunikací.
Činnost Městské policie
Mezi posledními body jednání byla obvyklá měsíční zpráva
klatovské městské policie. Starosta Mgr. Salvetr poukázal na to,
že obsahuje velké množství případů rušení nočního klidu zřejmě
v souvislosti s letním obdobím. Většina případů však byla
naštěstí vyřešena domluvou.
S létem se objevil evergreen vybírání mincí z kašny na
klatovském náměstí Míru. Tady už byli městští strážníci
nesmlouvavější, neboť k malé způsobené škodě bylo k tíži
zlatokopů připsáno i způsobené veřejné pohoršení.
Snad se autor věcné zprávy MP neurazí, když mu bývalý učitel
vytkne stylistickou chybu. Při jednom zásahu tak dle zprávy:
„Hlídka MP zde nalezla jí známou ženu z předchozího dne. Po
domluvě místo opustila.“ Hloubavým čtenářům se doporučuje
nalézt nositele děje druhé věty.
Příští jednání Rady města: 14. a 29. 9. 2010
Vybral a zpracoval:
Ing. Stanislav Míka
člen Rady města
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Svatý Václav zavítá do Klatov se svojí
početnou družinou na počest výročí

Dobrovolné sdružení
chovatelů a přátel koní
Domažlicka a Klatovska ve
spolupráci s městem Klatovy
připravují již tradiční jízdu
koní, kočárů jako doprovod sv.
Václavovi, kterého na klatovském náměstí přivítá tradičně
chlebem a solí starosta města
Mgr. Rudolf Salvetr.
V netradiční den, a to
v neděli 26. září vyjedou koně
v 10 hodin dopoledne z Dolan,
pojedou přes Svrčovec,
Andělice, Tupadly a Tajanov
do Klatov, Koldinovou,
Masarykovou, Kollárovou
ulicí se dostanou na Plzeňskou
a z té pak Dobrovského a
Pražskou ulicí na náměstí
v Klatovech, kde se předpokládá příjezd na dvanáctou
hodinu. Slavnostní zvonění
zvonu Vondra vždy ohlašuje
příjezd celé družiny před
klatovskou radnici.
Pokaždé, a to i za špatného
počasí, byly ulice lemovány
přihlížejícími diváky. Je to ale
zároveň omezení pro automobilisty a tak i letos prosím
o pochopení všechny, kdo
budou v tento čas projíždět
uvedenými místy. Také klatovského náměstí se bude
týkat dopravní omezení, auta
zde nebudou moci parkovat.
Přes hlavní průvod, cca od
dvanácté do jedné zde nebude

možný ani průjezd. V dolní
polovině náměstí budou stát
koně a kočáry. Zájem o koně je
vždy značný, přesto je nutná
obezřetnost přihlížejících
diváků a nutnost každého dbát
na vlastní bezpečí.
Mnoho zábavy nás čeká na
náměstí, začínáme hudbami
KT–BAND, uslyšíme skupinu
F.R.C., od 17 hodin koncertní
vystoupení Věry Martinové.
Závěr dne i oslav k výročí
bude patřit ohňostroji.
Ale během měsíce září se
můžeme těšit na mnoho
dalších akcí. Město Klatovy se
již tradičně připojuje ke Dnům
evropského historického
dědictví a na den 18. září je od
13 hodin připraven bohatý
program, tentokráte na kolbišti
V Ráji v Klatovech, část Luby.
Současně budou zdarma zpřístupněny historické památky,
jako je Černá věž, či barokní
lékárna U Bílého jednorožce a
také klatovské muzeum.
V pondělí, 20.září od 20
hodin, proběhne v klatovském
divadle večer plný muzikálových hitů a pohodových roz-

hovorů. Monika Absolonová,
Radka Fišarová a Jan Suda se
budou snažit rozezpívat
klatovské starosty. Předprodej
vstupenek v divadle.
Ve středu, 22. září bude
fotbalový stadion od 17 hodin

patřit internacionálům, celebritám, hostům a sponzorům
při vzájemné fotbalové šou.
V sobotu 25. září jste zváni
na společenský ples města
Klatov, kde opět budou
vystupovat známé hudby,

zpěváci i baviči. Předprodej
vstupenek v IC města Klatov.
V tento den se nebudou
konat trhy řemesel na náměstí.
Od 14 do 16 hodin se můžeme
těšit na vystoupení Západočechova Big Bandu, který se
představí nejen na náměstí, ale
s touto hudební formací se
setkáme i na plese města.
Ve čtvrtek, 30. září se
uskuteční závěrečný koncert
z cyklu Mezinárodního
festivalu komorní hudby,
tentokráte v sále na radnici od
19 hodin. Srpnový koncert
tohoto cyklu v provedení Kolegia pro duchovní hudbu pod
vedením Víta Aschenbrennera
zanechal v návštěvnících
hluboký hudební zážitek.
Věřím, že velká pestrost
nabídky akcí dokáže uspokojit
všechny naše obyvatele
a těším se na setkání s vámi při
všech těchto akcích.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Pozvánka pro milovníky historie,
památek a umění
Čas neúprosně utíká. Spousty společenských a kulturních
akcí máme v tomto jubilejním roce za sebou. Je zde opět babí
léto, kdy z ranní mlhy na nás vykukuje ten správný podzim.
To je čas, kdy návštěvníci památek a příznivci dávné doby
očekávají, jako každým rokem, významnou celoevropskou
kulturně poznávací společenskou akci Dny evropského
dědictví (EHD).
V rámci těchto dnů se otevírají zdarma brány vybraných
kulturních památek, pořádají se různé doprovodné akce
a soutěže.
I město Klatovy, které se každoročně připojuje svojí účastí
k těmto oslavám, připravilo pro všechny věkové kategorie

v sobotu dne 18. září 2010

pestrý program na kolbišti „V Ráji“.

Od 13.00 hod na nás dýchne atmosféra dávných časů soubojem
rytířů na koních v podání souboru TRAKEN. Na ten naváží
různé druhy tanečních vystoupení, pěvecký sbor, divadlo,
souboje historického šermu. Nezapomněli jsme ani na výtvarné
a znalostní soutěže pro děti. Kulturní odpoledne v tomto
netradičním přírodním prostředí bude ukončeno koncertem
skupiny Vysoká tráva.
kulturních památek - barokní lékárny U Bílého
jednorožce, Černé věže a výstavy „Klatovy - 750. výročí
založení města“ ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše
v Klatovech, a to od 9.00 – 17.00 hod. zdarma.


prohlídky

Přeji Vám krásný den plný zajímavých zážitků.
Ing. Alena Kunešová
Vedoucí odboru ŠKCR

Květiny k výročí 750 let města Klatov.
Zahradníci TSMK osázeli záhon před Beránkem k výročí
založení města. Podklad záhonu tvoří vlajka města Klatov.
Uprostřed záhonu je oficiální znak k danému výročí.
Pro výsadbu záhonu zahradníci použili begonie červené,
begonie bílé a agerathum modré a bílé.
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Město zprovoznilo několik nových komunikací
Během letních měsíců byla
završena výstavba několika
velkých investičních akcí,
které byly plně hrazeny
z městského rozpočtu.

Jedná se o výstavbu místní
komunikace II. třídy Za
Čedíkem, III. etapa. Propojila
se tak Plánická ulice s ulicí
Studentskou. Zároveň se
zajistila dopravní obslužnost
nově vznikající bytové
výstavby. Ve výhledu města je
pokračování této komunikace,

je možné projet celkem
v dobrém čase od Lub na
Domažlickou ulici. Je to další
alternativa průjezdu městem
v tomto směru, která přibyla
k Tyršově a Dragounské ulici.
Třetí velká akce, která byla
dokončena v srpnu, je
revitalizace Tylova nábřeží.
Tato akce plynule navázala na
výstavbu kryté lávky přes
Drnový potok. Podařilo se
zbourat chátrající budovu
bývalé zdravotní školy a na
tomto místě vybudovat nemalé
množství parkovacích míst,
kvalitnější síť komunikací
a vytvořit zde i hezké místo
pro odpočinek.
Čtvrtá akce je výstavba
parkoviště v lokalitě Na
Chuchli. Zde nepatrným
zásahem do zelené plochy
bylo vystavěno celkem 73
parkovacích míst.
V souvislosti s výstavbou
nových komunikací se setkáváme i s negativními ohlasy,
které poukazují například na
jejich nedostatečnou šířku,

parametry splňující platné
zákony, vyhlášky a normy.
Dále je nutné doložit souhlasy
všech dotčených orgánů
a organizací, především
Dopravního inspektorátu
Policie ČR, hygieniků, hasičů,
atd. Důležitým momentem je
důraz na zvýšení bezpečnosti
provozu.
Například železniční
přejezd v ulici Za Kasárny byl
posunut z důvodu požadavku
Českých drah na dodržení
příslušného zákona. ČD tuto
úpravu financovaly. Každá
komunikace včetně okružní
křižovatky musí být náležitě
osvětlená a mít příslušné
parametry odpovídající typu
komunikace, vodorovné
dopravní značení včetně
značení cyklostezek musí být
vyznačeno podle předepsané
normy.
Mimo těchto velkých
investičních akcí již došlo
letos k úpravě povrchu
vozovky a chodníků včetně
vybudování parkovacích stání
u dvou bytových domů ve

Spojovací ulici, úpravě
povrchu části chodníků v ulicích Domažlická, Zahradní,
U Pazderny, Masarykova,
K hotelu Rozvoj. Do konce
roku máme ještě v plánu
upravit povrchy části
chodníků v ulicích Úzká,
v sídlišti U Pošty, Voříškova,
Mánesova.
Z investičních akcí nás
ještě čeká výstavba části
chodníku v obci Tajanov.
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
bude zahájena kompletní
rekonstrukce velmi zatížené
křižovatky u městského parku.
Součástí je opět i úprava
chodníků, veřejného osvětlení.
Handicapovaní spoluobčané
jistě uvítají vznik bezbariérových přechodů a míst pro
přecházení. Na této akci se
město finančně spolupodílí
částkou ve výši do 10 mil. Kč.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Organizace školního roku 2010/11:

Ulice Za Čedíkem.

aby došlo k propojení silnice
II/186 Klatovy-Plánice se
silnicí I/22 v Puškinově ulici
ve směru na Horažďovice.
Druhá akce, která byla
dokončena v červnu, je
rekonstrukce místní komunikace III. třídy v ulici
Za Kasárny. Touto komunikací

foto Rudolf Lang

umístění sloupů veřejného
osvětlení.
Je třeba si uvědomit, že ke
stavbě komunikací je stejně
jako ke stavbě rodinného
domu třeba zajistit stavební
povolení. K němu vypracovaná dokumentace musí
zohledňovat veškeré technické

Období školního vyučování, které začalo 1. září 2010 na
základních a středních školách, bude v prvním pololetí
ukončeno v pondělí 31. ledna 2011.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek
29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince
2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne
v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února
2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla škol
stanovena v Klatovech od 7. 3. – 13. 3. 2011.
Všem žákům v novén školním roce přeji hodně úspěchů
a radosti z nabývajících vědomostí, neboť je pravdou odvěkou,
že základem dobrého a plnohodnotného života je škola.
Rodičům a pedagogům navíc hodně trpělivosti a pochopení
z rozvíjených dovedností naší nové mladé generace.
Ing. Alena Kunešová
Vedoucí OŠKCR
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Prodloužení linky č. 2 MHD
na Plánické sídliště

Výstavba okružní křižovatky
U parku

V rámci akce Výstavba MK ulice U Čedíku, III. etapa byla
mimo jiné v Plánické ulici před okružní křižovatkou
vybudována autobusová zastávka s přístřeškem.
Úvaha města byla taková, že sídliště Plánická se neustále
rozvíjí a nová autobusová zastávka, která je umístěna ve
vzdálenosti cca 500 m od původní konečné zastávky se bude
hodit a proto bude i využívána. Zastávka bude sloužit pro nástup
i výstup a plně se zde projeví praktičnost kruhového objezdu, na
kterém se autobus otočí zpět do města. Rada města rozhodla
o zavedení prozatím zkušebního provozu, který ukáže praktické
využití nové zastávky, a to u deseti vybraných spojů na lince
číslo 2. Jedná se o spoje číslo 3, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 24 a 25.
Nová zastávka dostala název Plánická ulice, u kruhového
objezdu. Zkušební provoz poběží v době od 1.9. do konce tohoto
roku. O běžném provozu rozhodne rada města na základě využití
této zastávky.

V polovině měsíce září budou zahájeny stavební práce na
výstavbě okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě U parku
v Klatovech.
Nejprve dojde k přeložce inženýrských sítí, které budou
uloženy mimo budoucí středový prstenec, následně dojde na
zemní práce a výstavbu vlastní okružní křižovatky, včetně
odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení, demolice světelné
signalizace.
Převážná část stavby bude prováděna za provozu při
částečném omezení dopravy. Nutné uzavírky budou prováděny
pouze krátkodobě a to ve víkendových dnech.
Ve dnech 11. a 12. 9. 2010 bude uzavřena silnice v Tyršově
ulici, přičemž bude stanovena objízdná trasa Vídeňskou a
Podbranskou ulicí.

Plánická ulice, u kruhového objezdu.

Křižovatka U parku.

foto Rudolf Lang

Výstavba chodníku a oprava
cesty v Tajanově
V druhé polovině měsíce září bude zahájena výstavba
chodníku podél silnice navazující na již vybudovanou část
chodníku v obci Tajanov. Nový chodník bude vybudován po
levé straně ve směru od Klatov a bude ukončen na křižovatce se
silnicí na Kal. Jeho povrch bude proveden ze zámkové dlažby.
V rámci akce dojde též ke stavební úpravě křižovatky na Kal
a Husín, která zlepší odvodnění a rozhledové poměry, dále
k úpravě zálivů autobusových zastávek a úpravě povrchu
propojovací cesty vedoucí za požární zbrojnicí z asfaltobetonu.
Hodnota celého díla činí cca do 3,5 mil. Kč a bude
financována plně z rozpočtu města Klatov.
Termín dokončení akce je stanoven do 9. 12. 2010.
Výstavba bude probíhat za částečně omezeného provozu
silnice 3. třídy v Tajanově.
Celé dílo po dokončení přispěje ke zlepšení bezpečnosti
chodců v této integrované obci města Klatov.

foto Rudolf Lang

Hlavním investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
které má na stavbu vyčleněnu finanční částku do výše
15 milionů Kč. Město Klatovy bude hradit ze svého rozpočtu
částku do výše 10 milionů Kč.
Termín dokončení celého díla je stanoven do 10. prosince
tohoto roku.
Okružní křižovatka svými parametry zvýší bezpečnost a
zlepší průjezdnost obou silnic I. třídy městem.
Stránku připravil:
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Vážení občané, při projíždění i procházení
staveništěm je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Děkujeme Vám za pochopení, se kterým
přijímáte tato dopravní omezení vzniklá
výstavbou.
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Nová parkovací místa

objízdných trasách
v měsíci září 2010
Tylovo nábřeží – stavba dokončena. Probíhá zkušební provoz.
Ulice Za Kasárny – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz.
Ulice Za Čedíkem – stavba dokončena. Probíhá zkušební
provoz.
Parkoviště v ulici Na Chuchli – stavba dokončena. Probíhá
zkušební provoz.
Všechny jmenovité stavby zařazené do údržby komunikací
v letošním roce byly dokončeny a předány do provozu.
Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného
chodníku podél silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek,
úprava křižovatky na Kal a Husín, úprava cesty za požární
zbrojnicí. Termín dokončení do 9.12.2010.
Postupná částečná uzavírka za omezeného provozu.
Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD výstavba
okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, přeložka
plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro
chodce a míst pro přecházení. Termín dokončení do 10.12.2010.
Částečná uzavírka za omezeného provozu.
Technické služby města Klatov provádí opravy drobných
výtluků a čištění vpustí na komunikacích ve městě.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

OZNÁMENÍ
Do 30. 9. 2008 mohou kulturní a sportovní
organizace žádat o dotaci.
Organizace působící na území města Klatov, mohou do
30. 9. 2008 podávat žádosti o dotaci na pravidelnou činnost.
Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města
Klatov a zároveň tiskopis žádosti lze získat na webových
stránkách města www.klatovy.cz nebo je možné si je
vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu
MěÚ v Klatovech a dále v sekretariátu pí. místostarostky Mgr.
Věry Tomaierové.
V tomto podzimním termínu mohou organizace, kterým byl
poskytnut příspěvek na jaře, podklady pro podání žádosti
pouze upřesnit.
Rada města Klatovy

Parkoviště v sídlišti Za Beránkem.

foto Rudolf Lang

V posledních srpnových dnech byly dokončeny stavební
práce na Tylově nábřeží a v sídlišti Za Beránkem. Z mého
pohledu nejpodstatnější součástí úprav je vznik téměř 200
nových parkovacích míst. Především obyvatelům panelového
sídliště a přilehlých ulic by se tak mělo výrazně ulevit při
každodenním hledání „skuliny“ k zaparkování. V obou těchto
lokalitách s přiměřenou docházkovou vzdáleností do centra
města se bude parkovat bezplatně.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01 KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126
e-mail:reditel@knih-kt.cz

Sochy do barokní niky [30]/[31]
Od 2. září 2010 probíhá další výstava z cyklu „Sochy do
barokní niky“. Tentokrát se představí sochaři Jiří Ladocha
a Jindřich Zeithamml. Výstava potrvá do 30. listopadu 2010.
Schodiště bývalé jezuitské koleje, kde budou sochy k vidění,
bude přístupno vždy od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.

Jan William Drnek – WILDa AFRICA
Výstava velkoformátových fotografií zvířat, krajiny
a místních obyvatel z cest po jižní a východní Africe.
Fotografie budou ke zhlédnutí od 7. září do 15. října 2010
v galerii knihovny vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
9 do 17 hodin, ve středu od 9 do 16 hodin.
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Poděkování

Vážení spoluobčané,
měsícem říjnem končí další
čtyřleté volební období v našem
městě. Možná je ještě brzy za
ohlédnutím se zpět, ale přesto mi
to jen pár slovy dovolte. Bylo to
rozhodně období ve znamení
intenzivního budování infrastruktury města. Velké finance byly

vynaložené tam, kde příliš vidět
nejsou, totiž do kanalizační a vodovodní sítě. Bez zvýšení jejich
kapacity a modernizace by se
však záhy zastavila možnost rozvoje jak výstavby bytové, tak
i objektů sloužících k podnikatelským aktivitám. Akce
Klatovy - Čisté město výrazně
zasáhla do života každého z vás,
po téměř dva roky ovlivňovala
váš každodenní život. Výsledek
však snad za dobu nepohodlí stál.
I díky němu jsme přicházeli na
klatovské náměstí slavit jubilejní
rok po nově upravených ulicích.
Nabídka programu byla pestrá,
oslovila značnou část Klatovanů
i turistů přijíždějících ze širokého
okolí. Bez nadsázky lze říci, že
město ožilo.
Nebylo by možné toho dosáh-

nout bez velmi dobré spolupráce
zastupitelů, radních, pracovníků
radnice a městských organizací.
Právem jim za to patří poděkování. A přesto by jejich snažení
přišlo vniveč, nebýt vás Klatovanů. Dostával jsem od vás po
celé období velmi rychle zpětnou
vazbu na dění. Ne vždy to byly jen
reakce pozitivní. A myslím, že je
to tak správně. Každá z nich mně
totiž pomáhala při mnohdy velmi
složitém rozhodování. Chtěl bych
vám za ně, stejně jako za vaše
pochopení a podporu poděkovat.
Věřím, že i nadále budete svým
městem „žít“, projevovat o dění
v něm zájem a podílet se tak na
jeho dalším rozvoji.

daleko větší škody však působí
reakce zklamaných turistů, kteří
přijedou navštívit zdravé a krásné
lesy. Na místě samém jsou však
konfrontováni s výrazně odlišnou
realitou.
Příliv turistů do po několik desítek let hermeticky uzavřeného
prostoru vlil novou naději místnímu obyvatelstvu. Rychlý rozvoj
služeb pomohl vytvořit pracovní
místa a alespoň zčásti zastavil
další vylidňování horské oblasti.
Příznivý dopad však zaznamenal i
prstenec měst v podhůří, Klatovy
nevyjímaje. Vrtochy šumavského
počasí totiž často vybízejí turisty
k návštěvě jejich pamětihodností,
muzeí či kulturních akcí.
Bruselská expozice je součástí tzv. „Open days“ - dnů otevřených jednotlivým regionům
členských zemí Evropské unie
pro své sebepředstavení. Velmi
bych si již přál nalezení rozumného kompromisu v zájmu toho,
aby Šumava zůstala také „open“.
Otevřeným, přitažlivým místem
nejen pro ochránce přírodního

Příští jednání Zastupitelstva
Úterý 12. 10. 2010 od 18.00 hod.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města
Úterý 26. 10. 2010
Vybráno z obsahu:
Zveme Vás na
+ Dny evropského dědictví
str. 2
Informace z Rady města
zasedání 31. 8.
str. 3 a 4
Investiční akce města
str. 4

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Zachraňme Šumavu
… je název výstavy, jejíž
zahájení proběhlo v pondělí 4.
října v Bruselu v prostorách
Stálého zastoupení ČR při EU.
Není dozajista náhodou, že byla
zahájena za účasti nejvyšších
představitelů Plzeňského a Jihočeského kraje. Vždyť Šumava
zabírá značnou část jejich území
a výrazně ovlivňuje osudy lidí
v tomto regionu žijících.
Fotografie v „plné nahotě“
ukazují obrovské plochy šumavských hřbetů pokrytých pahýly
mrtvých stromů. V kdysi zelené
střeše Evropy udělalo nikým
nekontrolované, dnes možná již
nekontrolovatelné, řádění kůrovce velmi povážlivé trhliny. Dobře
vím, že názory různých zájmových skupin na zásahy do tvorby
a ovlivňování života šumavské
krajiny jsou velmi rozdílné, vyvolávají ostré polemiky. Nejinak
tomu bylo i v případě této výstavy. Zazněly dokonce názory, že
ukázka zdevastované krajiny
může výrazně ohrozit návštěvnost Šumavy. Domnívám se, že

ZDARMA

skvostu, ale zároveň i místem
umožňujícím kvalitní život
domorodců a poskytujícím zážitky natěšeným návštěvníkům.
Konec svárů je důležitý též
z pohledu dalších možností
rozvoje našeho města.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Sběr nebezpečného odpadu
Stav komunikací v říjnu
str. 5
Usnesení z 30. zastupitelstva
města
ze dne 7. září 2010
str. 6
Fond rozvoje bydlení
Další kolo poskytování půjček
str. 7
Podzimní úklid
str. 8
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Zveme Vás na …

Uplynulý měsíc byl velmi
bohatý na programy k výročí
založení měst. Kdo navštívil
program „Zazpívají i starostové“ určitě nelitoval, vtipný
večer byl provázen krásnými
francouzskými šansony i muzikálovými melodiemi. Jen

pro připomenutí programů –
Evropské dny historického
dědictví, fotbalové utkání, ples
města a Svatováclavská jízda
s celodenním programem a závěrečným ohňostrojem nás,
kdo jsme navštívili, určitě
nezklamaly. Všem, kteří se
podíleli na jejich organizaci,
patří poděkování.
Nyní se můžeme těšit na
akce, které též budou uskutečněny k výročí, ale nebudou
se již odehrávat ve venkovních
prostorách.
A tak vás zveme na výstavu
do Kulturního domu Klatovy
na zahradu Pošumaví IV. ve
dnech 8.-11. října, v atriu
kulturního domu od 15. 10.
pak na výstavu „Klatovy“
a opět v kulturním domě dne
24. 10. od 19.30 hodin – Ti

Svatováclavská jízda na cestě do Klatov.

nejlepší muzikanti oslavují
hudbou výročí města Klatov.
Velmi nás všechny těší, že při
této příležitosti složil skladbu
americký komponista a dirigent Joel Blahník, který není
klatovské veřejnosti neznámý.
Byl již hostem koncertu
hlubokých žesťů v podání
členů České filharmonie na
radnici, kdy se též hrála jeho

foto Slavomír Beneš

skladba. Svůj večer měl i
v HIFI klubu v Klatovech.
Ke dni vzniku samostatného Československa dne
28. 10. od 19.00 hodin si
přijďte vyposlechnout mladé
umělce i ze ZUŠ Klatovy do
sálu radnice v Klatovech.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Památky a bohatý kulturní program k EHD
přilákal veřejnost
V sobotu dne 18. září 2010 se
v Klatovech uskutečnily Dny
evropského dědictví. Tato
tradiční kulturně společenská
akce rozšiřující všeobecné povědomí o kulturním dědictví
přilákala velký počet návštěvníků jak do kulturních památek, tak na bohatý kulturní
program na kolbiště V Ráji.
Nejoblíbenější památkou se
stala v tento den barokní
lékárna U Bílého jednorožce,
kterou v sobotu navštívilo 469
osob. Velký zájem veřejnosti
byl zaznamenán i o výstavy
v hlavní budově Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech, kterých se
zúčastnilo 343 příznivců. 120
návštěvníků přilákal výstup na
Černou věž.
Krásné odpolední slunečné
počasí přálo i těm, kteří s námi
zhlédli bohatý kulturní program v příjemném prostředí na
kolbišti V Ráji. Diváci zatles-

kali nejen veselým melodiím,
tancům, ale i obdarovaným
šikovným 12 dětem, za znalosti a dovednosti ve výtvarných
a vědomostních soutěžích. Ve
stáncích IC města Klatov byl
velký zájem o informační
materiály (kulturní programy,
mapky), které se poskytovaly
zdarma. Z drobných předmětů
byl největší zájem o magnetky
Klatov, propisovací tužky,
zvonečky, píšťalky. V dalších
stáncích nelenily ani šikovné
ruce žen a dětí, které nazdobily
perníčky nebo zhotovily různé
malby na plátně.
Prostě všem bylo dobře a bavili jsme se výborně.
Mé velké poděkování patří
všem spoluorganizátorům,
vystupujícím i veřejnosti za
podporu a příjemné pohodové
setkání.
Ing. Alena Kunešová
Vedoucí odboru ŠKCR
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Informace z jednání Rady města Klatov
Z jednání Rady města Klatovy konaného dne 31. 8. 2010

žádost také nezískala potřebnou většinu čtrnácti hlasů.)

Po několika předem oznámených pozdních příchodech chyběl
na jednání pouze jeden omluvený člen Rady města.
Projednávání programu složeného z jedenadvaceti bodů
zpočátku řídil místostarosta Ing. Jan Vrána, později jako obvykle
starosta města Mgr. Rudolf Salvetr .

Průmyslová zóna Pod Borem

Návrhy na majetkoprávní úkony města
Čtyři návrhy na prodej
obecního majetku byly se
stanoviskem Rady města
postoupeny k rozhodnutí
Zastupitelstvu, stejně tak i dva
návrhy na výkup pozemků.
Největší diskuzi jako již dříve
vyvolal další návrh ceny, za
kterou chce firma Tarmac CZ a.
s. koupit od města cca šest
hektarů pozemku v dobývacím
prostoru lomu ve Svrčovci. Obě
představy ceny – čtyři sta a tisíc
korun za metr čtvereční se stále
podstatně rozcházejí. Prodej je
ještě spojen s vybudováním
nové komunikace, která by
měla sloužit i po vytěžení celého prostoru. Firma se již
k vybudování této cesty zavázala. Celá záležitost se stanoviskem
byla postoupena k rozhodnutí zastupitelům.
Veřejné zakázky
Návrhy na zahájení tří zadávacích řízení Rada města schválila.
Pro veřejnost je asi nejzajímavější akce „Vybavení kinosálu kina
Šumava digitální technologií ve standardu DCI“ včetně 250 kusů
brýlí k prostorovému vidění. I když konečnou cenu určí až
nabídky přihlášených firem, je předpokládaná cena něco málo
přes tři miliony korun. Její krytí by mělo být z dotace
Ministerstva kultury, fondů MěKS a zbytek z rozpočtu města.
Výstavba nové komunikace
K tomu, aby mohla být realizována další část komunikace Za
Čedíkem a v Hálkově ulici byl schválen návrh Hospodářského
odboru o podání žádosti k získání dotace. Celkové náklady jsou
odhadovány včetně DPH na devatenáct milionů. Po odečtení
podílu soukromého investora (6,7 milionu) by dotace mohla
dosáhnout až 85% uznatelných nákladů. Konečné rozhodnutí je
však na zastupitelích.
Patron města Klatov a ochránce Klatovanů
Zastupitelé uložili radním zabývat se žádostí občanů o vyhlášení
sv. Oenestina patronem města a ochráncem Klatovanů. Jak
vyplynulo ze zprávy předložené právničkou města Mgr. R.
Virtovou, nejsou v obecných zákonech obsažena v tomto ohledu
žádná pravidla či omezení. Podle jejího názoru tak zřejmě nic
nebrání vyhovění zmíněné žádosti formou usnesení
Zastupitelstva města. Potřebná většina radních však její názor
nesdílela, a proto bude žádost předložena zastupitelům bez
stanoviska Rady města. (Na jednání Zastupitelstva následně

Odbor rozvoje města vypracoval návrh smlouvy o smlouvě
budoucí, která má upravit podmínky při prodeji městských
pozemků v průmyslové zóně. Podle dosud platné smlouvy se
kupující zavazoval, že do tří let od jejího podpisu postaví a
zkolauduje příslušný objekt k podnikání a zahájí v něm provoz.
Pokud by tak neučinil, kupní smlouva by se neuzavřela a
pozemek by zůstal městu. To vše bez jakékoliv sankce a
povinnosti „zamluvený“ pozemek udržovat. Nová smlouva
přináší podstatnou změnu spočívající ve složení třicetiprocentní
zálohy z kupní ceny pozemku. Pokud kupující nedodrží
podmínky smlouvy a město proto od ní odstoupí, propadne tato
záloha městu. Další součástí smlouvy je i pokuta v případě, že
dojde k překročení tříleté lhůty k zahájení činnosti. Při
případném vracení pozemku musí být pod hrozbou pokuty
padesáti tisíc předán v původním stavu.
Větší diskuzi radních vyvolal možný případ, kdy o volný
pozemek požádá více zájemců současně. Nakonec se došlo
k závěru, že problém lze řešit na základě zákona o obcích, podle
kterého musí rozhodnout zastupitelstvo.
Zpráva finanční komise
Místostarosta a zároveň předseda finanční komise předložil k
projednání obsáhlou zprávu, která měla tři hlavní části. Po
provedených pololetních rozborech hospodaření města a
městských organizacích doporučila finanční komise Radě a poté
i Zastupitelstvu města vzít výsledky hospodaření za první
pololetí na vědomí. Některým organizacím byla uložena
opatření k nápravě nedostatků či ke zlepšení jejich činnosti. Tak
např. Základní škole Tolstého ulice bylo uloženo, aby ve
spolupráci s Odborem rozvoje města připravila návrh na
technické provedení a finanční zajištění opravy skleněné stěny
v tělocvičně školy.
Druhá část zprávy komise spočívala v návrhu na rozpočtové
opatření č. 5/2010. Jedná se o změnu rozpočtu města, kterou
radní doporučili zastupitelům přijmout. Celková výše změny je
1,761 milionu na straně výdajů i na straně příjmů.
Návrh rozpočtu města na příští rok
Třetí část zprávy finanční komise představovala návrh rozpočtu
města na rok 2011. Jeho definitivní schválení bude ale již
záležitostí budoucího zastupitelstva, které vzejde z blízkých
komunálních voleb. Komise uvedla řadu čísel, především pak
srovnání s minulými roky. Jen pro hrubou orientaci při akci
Klatovy čisté město přesahoval městský rozpočet miliardu
korun. Ten loňský měl výdaje 676 milionů. První návrh na příští
rok počítá s poloviční částkou, ale během roku bude rozpočet
jako obvykle navýšen.
Každý rozpočet města se vždy skládá s příjmů a výdajů. S výdaji
si všechna městská zastupitelstva snadno poradí, příjmy ale
mohou ovlivnit jen málo. Největší část příjmů plyne z daní,
menší část z nedaňových příjmů (např. z pronájmu nemovitostí),
dalším zdrojem jsou kapitálové příjmy (např. z prodeje majetku
a pozemků) a nakonec dotace. Daňové příjmy jsou většinou
podílem z celostátního výnosu, ale daň z nemovitostí na území
pokračování na straně 4
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Informace z jednání Rady města Klatov Informace o probíhajících investičních
dokončení ze strany 3
akcích města Klatovy
města připadne městu celá. Pro úplnost Zastupitelstvo města na
svém jednání 7. září návrh rozpočtu na příští rok formálně
předložený Radou města projednalo a bez úprav ho doporučilo
budoucím zastupitelům k přijetí.
Zprávy komisí
V obvyklé agendě byly projednány zprávy bytové a školské
komise, jejich návrhy byly vesměs přijaty. Zajímavá byla
diskuze k návrhu školské komise na pojmenování nových ulic
v průmyslové zóně. Názvy Propojovací, K Pile a Průmyslová
prošly bez námitek. Ulice Pod Borem s názvem neuspěla,
protože by mohlo docházet k záměně s názvem celé průmyslové
zóny. Radní se shodli na pojmenování Podborská a tyto názvy
potom také bez námitek schválili i zastupitelé.
Nakonec ještě malé připomenutí. I když funkční období rad měst
a obcí končí podle zákona až s ustavením nových rad na základě
výsledků komunálních voleb, jsou výše uvedené řádky fakticky
poslední zprávou v Klatovském zpravodaji o jednáních současné
Rady města Klatov. Její práci budou hodnotit voliči. Té příští, ať
bude její složení jakékoliv, přejme úspěšnou práci pro naše
město a jeho obyvatele.
Příští jednání Rady města: 26. 10. 2010
Vybral a zpracoval:
Ing. Stanislav Míka
člen Rady města

Zázemí výstavy klatovských karafiátů, stavební úpravy +
přístavba WC: výstavní areál u klatovského muzea doznává po
letech zlepšení vybavení. Stávající provozní a skladové objekty
budou opraveny, dobudováno bude sociální zařízení a oprav se
dočkají i skleníky. Stavební práce budou ukončeny v září
letošního roku. Na realizaci úprav s rozpočtem téměř 1 milion Kč
přispěla významným podílem ve výši 90 % nákladů Evropská
unie prostřednictvím Místní akční skupiny MAS Pošumaví, jejíž
je město Klatovy členem. Dodavatelskou firmou je Alfastav
s.r.o. Sobětice.
Plynofikace integrované obce Chaloupky, Čertovka:
s finančním příspěvkem plynáren coby budoucího vlastníka a
provozovatele zařízení se provádí hlavní rozvod plynu v obci
včetně přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí.
Dodavatelem stavby za cca 10 mil. Kč je sdružení firem
STREICHER – GASSPO a termín dokončení je do 31. 10. 2010.
Drslavice – prodloužení vodovodu – v integrované obci bude
položen nový vodovodní řad v délce 145 m a 7 vodovodních
přípojek pro stávající bytové objekty. Navržený vodovod zlepší
technický stav dané lokality zásobením pitné vody.
Dodavatelem stavby je firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za
cenu 432 tis. Kč a realizace bude v termínu od 1. 10. do 15. 11.
2010.
III. etapa skládky TKO Štěpánovice, 1. část:
v rámci této části bude na skládce provedena úprava terénu,
zatěsnění folií, příjezdová komunikace a oplocení. Termín
realizace je stanoven od září 2010 do května 2011. Dodavatelem
stavby je Sdružení Transmixbeton s.r.o. a Pastell s.r.o., Klatovy
za cenu 11 283 tis. Kč.
Stavební úpravy ČOV Újezdec u Mochtína – I. a II etapa:
v etapách bude doplněn provoz DD Újezdec odlučovač tuku,
dále budou provedeny stavební úpravy stávající ČOV, strojní
část, elektromotorická část a přenos informací na ČOV v Klatovech. Dodavatele je Sdružení firem Klatovy – ČOV Újezdec za
cenu 1 111 tis. Kč.
Termín realizace od 1. 10. Do 30. 11. 2010.
Projektová dokumentace k dílu „Urnový háj, Klatovy“:
město Klatovy zadalo vypracování projektové dokumentace na
vybudování nového urnového háje. Zpracovatelem projektové
dokumentace bude firma MENE INDUSTRY s.r.o. Plzeň za
cenu 108 tis. Kč.
Kolbiště „V RÁJI“ Klatovy – úprava povrchu: jedná se o
zřízení nového písečného povrchu kolbiště. Dodavatelem je
firma PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o. za cenu 1 730 tis. Kč ,
realizace díla v termínu od září do 19. 11. 2010.
Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Upozornění
Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku, nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu, p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu kde nedošlo k doručení a věc bude
podstoupena k prověření České poště.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2010

Informace o prováděných pracích
na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách
v měsíci říjnu 2010
Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD výstavba
okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, přeložka
plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro
chodce a míst pro přecházení. Termín dokončení do 10. 12. 2010.
Částečná uzavírka za omezeného provozu.

STRANA 5

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Klatovy nabízí k pronájmu formou výběrového řízení:

Pozemkovou parcelu
č. 2003/ 5 o výměře 405 m2
v k.ú. Klatovy
roční nájemné 7 Kč/m2 (celkem 2.835 Kč)

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného
chodníku podél silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek,
úprava křižovatky na Kal a Husín, úprava cesty za požární
zbrojnicí. Termín dokončení do 9. 12. 2010.
Postupná částečná uzavírka za omezeného provozu.
Veřejné osvětlení Pod Valy – osazení nových lamp veřejného
osvětlení do sadů Pod Valy a na parkoviště u bývalé sodovkárny.
Termín dokončení během měsíce října 2010.
Částečná uzavírka za omezeného provozu vjezdu na
parkoviště.
Technické služby města Klatov provádí opravy drobných
výtluků a čištění vpustí na komunikacích ve městě.
Tylovo nábřeží - probíhá zkušební provoz.
Ulice Za Kasárny – probíhá zkušební provoz.
Ulice Za Čedíkem – probíhá zkušební provoz.
Parkoviště v ulici Na Chuchli – probíhá zkušební provoz.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Vážení občané, při projíždění i procházení
staveništěm je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Děkujeme Vám za pochopení, se kterým
přijímáte tato dopravní omezení vzniklá výstavbou.

Popis nemovitosti:
- jedná se o zahradu na Křesťanském vršku u železniční trati,
s přístupem z Purkyňovy ulice
- pozemek je určen k rekreačním účelům a k využití jako
zahrada
- nájemné bude každoročně navyšováno o aktuální procento
inflace
Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení. Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá
v termínu do 1. 11. 2010 město Klatovy, odbor rozvoje města,
4. patro budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí
poskytne město Klatovy, odbor rozvoje města, tel.
376 347 221 - Ing. Kudrnková

Město Klatovy uskuteční ve dnech 14. 10. 2010 až 25. 10. 2010

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.),
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy,
ředidla apod.

Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:
pondělí - pátek:
sobota:
neděle:

12.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 20.00

Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné.
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní
době.
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy
sběrného dvora.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah
k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb.
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
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Výpis z usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. září 2010
v 18:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

III.
Zastupitelstvo města vyslechlo informaci vedení Klatovské nemocnice
a.s. o probíhající výstavbě nové nemocnice.
IV.
Zastupitelstvo města
1. schválilo nové podmínky Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku v průmyslové zóně Pod Borem v předloženém znění.
2. vzalo na vědomí informaci o aktuální obsazenosti v průmyslové
zóně Pod Borem včetně informace o předpokládaném počtu
pracovních míst.
3. schválilo záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně takto:
pozemek p. č. 4178 – 13 253 m2 – do podílového spoluvlastnictví
p. Danielu Dvořákovi, a p. Lukáši Matějkovi,
pozemek p. č. 4183 – 4879 m2 – p. Josefu Patlejchovi,
pozemek p. č. 4181 – 3149 m2 – p. Petru Boušovi,
Úkon bude zajištěn po zveřejnění a schválení v ZM 12. 10 2010 formou
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění schváleném ZM dne 7. 9.
2010.
V.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení platnosti „Zásad pro
poskytování příspěvku na protipovodňová a protizáplavová opatření“ do
31. 12. 2011.
VI.
Zastupitelstvo města schválilo dopravní řešení pro stavbu „Společenské
zařízení Luby“ ve variantě: zčásti uvnitř areálu, s využitím plochy za
garážemi pro vybudování 12 parkovacích míst.
VII.
Zastupitelstvo města vzalo výsledky hospodaření města a řízených
organizací za I. pololetí 2010 na vědomí.
VIII.
Zastupitelstvo města schválilo
1. rozpočtové opatření č. 5/2010
2. poskytnutí dotací z Fondu dotací:
- PAMK Klatovy ve výši 850 tis. Kč
- TJ Klatovy, oddílu kopané ve výši 350 tis. Kč s vazbou na žáky a dorost
IX.
Zastupitelstvo města
1. Vzalo předložený návrh rozpočtu na vědomí a doporučuje, aby
nově zvolené orgány při schvalování definitivního rozpočtu města
na rok 2011 z návrhu vycházely.
2. Se seznámilo se stanoviskem Finančního výboru k návrhu
rozpočtu na r. 2011 a bere ho na vědomí.
3. Schválilo ukončení peněžního Fondu ČOV a Fondu 750 let města
Klatov k 31. 12. 2010 s vyúčtováním při finančním vypořádání
města.
X.
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce „Výstavba MK v ulici Za
Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1“ mezi žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.
XI.
Zastupitelstvo města revokovalo své usnesení ze dne 29. 6. 2010, bod č.
V. následovně: Zastupitelstvo města schvaluje akci „Klatovy,
rekonstrukce části Hálkovy ulice a části propojovací komunikace K1“
v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2012 do výše 15 930 000 Kč
včetně DPH a příspěvek firmy BV SPECTRUM, spol. s r. o. v částce
odpovídající 42% ceny (v tomto případě ve výši 6 720 000 Kč včetně
DPH). Zastupitelstvo města schvaluje: Plánovací smlouvu mezi městem
Klatovy a firmou BV SPECTRUM, spol. s r. o.
XII.
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu výběrové komise
a rady města o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení – XXXI. kolo
dle předložené zprávy v celkové výši 1 030 000,- Kč.
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XIII.
Zastupitelstvo města
I. projednalo návrh změny č. 15 ÚPN-SÚ Klatovy, zpracovaného Ing.
arch. Petrem Taušem, UrbioProjekt Plzeň.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a
stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona změnu č. 15 Územního
plánu sídelního útvaru Klatovy – Návrh změny č. 15 územního plánu
sídelního útvaru Klatovy zpracovaný v dubnu 2010 je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních
připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.
V. ukládá
vedoucímu odboru výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy
1)zabezpečit předání vydané změny č. 15 územního plánu SÚ odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje
2)vložit data do evidence územně plánovací činnosti (registrační list)
3)provést záznam o vydané změně do hlavního výkresu Územního plánu
SÚ Klatovy
4)zajistit uložení schválení územně plánovací dokumentace a archivaci
dokladů o jejím pořízení na odboru výstavby a územního plánování MěÚ
Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
XIV.
Zastupitelstvo města neschválilo prohlášení svatého mučedníka
Oenestina patronem města Klatov a ochráncem Klatovanů.
XV.
Zastupitelstvo města schválilo využití předkupního práva k bytové
jednotce 557/19 v domě čp. 557/III, Pod Hůrkou, Klatovy a odkup této
bytové jednotky zpět do vlastnictví města za podmínek dle kupní
smlouvy ze dne 3. 4. 2009.
XVI.
Zastupitelstvo města schválilo výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu
– uplatnit při prodeji bytových jednotek v domě čp. 225/II, Koldinova ul.
koeficient k4 podle článku G, tj. slevu 25% z prodejní ceny v případě, že
byty odkoupí všichni m¨nájemci vyjma nájemce bytu č. 2.
XVII.
Zastupitelstvo města schválilo změnu a doplnění zřizovací listiny
Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace,
Balbínova 59/I, Klatovy takto:
3.2. poskytování služeb sociální prevence, které zahrnují
- poskytované služby v Azylovém domě, Koldinova ul. 276/II, 339 01
Klatovy
- pobytové služby v Domě na půl cesty, Koldinova ul. 276/II, 339 01
Klatovy
- ambulantní služby v Noclehárně, Koldinova ul. 277/II, 339 01 Klatovy,
která bude provozována v zimním období (tj. od října do března
následujícího roku).
XVIII.
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. r/ zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodlo o pojmenování ulici
v průmyslové zóně Pod Borem:
Podborská, Štěpánovická, Průmyslová, K Pile
XIX.
Zprávy vedení města
Zastupitelstvo města vyslechlo informaci
- o stavu financování projektů města z dotačních titulů
- o termínu závěrečného ZM dne 12. 10. 2010
XX.
Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami
vznesenými členy ZM a občany v diskuzi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Úplné znění usnesení Zastupitelstva města Klatov je zveřejněno na
internetových stránkách města. (www.klatovy.cz)
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 6. 9. 2010 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
XXXII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
z Fondu rozvoje bydlení.
splatnosti
půjčky
hranice
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
Obnova střechy (krytina
do 200 tis.
4 roky
3%
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude i konstrukce) starší 10 let
Kč/dům-čp.
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby Zřízení plynového nebo elektric- 4 roky
do 50 tis. Kč
3%
na 1 byt
a nachází se na území města kého topení ve stávajícím domě
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
Zřízení malé čistírny odpadních
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
a územního obvodu města vod ke stávajícímu domu
na 1 byt
Klatov. Dům musí být starší 10
do 50 tis. Kč
let, pouze u titulu Zateplení Dodatečná izolace domu proti 4 roky
3%
/dům-čp.
obvodového pláště domu musí spodní vodě - stáří nad 10 let
být starší 5 let.
fasády domu vč. opledo 30 tis. Kč
4 roky
3%
N a ž á d o s t i m u s í b ý t Obnova
chování u domu staršího 10 let
na 1 byt
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise, Zateplení obvodového
do 40 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
který obdrží každý zájemce o pláště domu staršího 5 let
poskytnutí půjčky. V případě Vybudování WC, koupelny nebo
do 30 tis. Kč
4 roky
3%
stavby vyžadující stavební sprchového koutu v bytě, kde dosud
na 1 byt
není
povolení musí mít žadatel v
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
době podání žádosti o půjčku Rekonstrukce elektrické
na 1 byt
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky instalace starší 10 let
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních Vestavba bytu do půdního
do 300 tis.
8 let
4%
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP prostoru
Kč / byt
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
do 350 tis.
8 let
4%
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá Nástavba bytu rušící ploché
střechy
Kč / byt
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Vybudování nebo rekonstrukce
do 30 tis.
2 roky
3%
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do plynové přípojky včetně pilíře
Kč / dům-čp.
měření
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
do 30 tis.
Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší Vybudování nebo rekonstrukce
2 roky
3%
vodovodní přípojky včetně šachty
Kč / dům-čp.
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
Vybudování nebo rekonstrukdo 30 tis.
2 roky
3%
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí ce kanalizační přípojky
Kč / dům-čp.
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním Výměna oken a balkónodo 50 tis. Kč
4 roky
3%
vých dveří v domě
na 1 byt
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
do 500 tis.
4 roky
3%
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců Rekonstrukce výtahu
v domě
Kč / dům-čp.
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na Rekonstrukce vody, kanalizace,
do 50 tis. Kč
4 roky
3%
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. plynu, topení a ohřevu vody vč.
na 1 byt
instalace solárních panelů v domě
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Rekonstrukce bytového
do 50 tis. Kč
Kocfelda, tel. 376347234.
4 roky
3%
jádra v domě
na 1 byt
Uzavírka podání žádostí XXXII. kola je do 28. 1. 2011.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce Zasklení lodžií v domě
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
března 2011.
Během letošního roku byla v rámci tří kol poskytnuta půjčka
celkem 17 zájemcům v celkové výši 3 160 004 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Popis nemovitosti:
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2
2
2
o výměře 93 m a 76 m v patře, v přízemí s nebytovými
2
prostory o výměře 93 m a v prvním podzemním podlaží
2
s nebytovými prostory o výměře 110 m ,
Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení: - stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
domu – pruhu o šíři cca 2 m,
- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod
o výměře 308 m2 v k.ú. Klatovy
na parkány,
Vančurova ulice
- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou
kulturní památkou,
- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené
Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč
zóně,
- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 1. 11. 2010 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro
budovy.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne město
Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy
p. M. Červený, tel. 376 311 304,
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková

Město Klatovy
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění
velkoobjemových kontejnerů v období od 11. 10. 2010 do 31. 10. 2010
na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).
Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů
vznikajících občanům města a integ. obcí při podzimním úklidu.
Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady
nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky,
televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady
a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel.
Zároveň žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např.
vyřazený nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Podzimní úklid

Stanoviště:

Termín přistavení:

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul. – proti Integrované škole
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

11. 10. 2010 – 17. 10. 2010

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice,
Zahrádky Štěpánovice,
Zahrádky Na Markytě,
Štěpánovice, Točník, Otín,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

18. 10. 2010 – 24. 10. 2010

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
25. 10. 2010 – 31. 10. 2010
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice
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Zastupitelstvo
se výrazně obměnilo

Vážení spoluobčané,

vaše hlasy v polovině října
rozhodly o novém složení
zastupitelstva města. O tom, že
se jedná o změnu skutečně
výraznou, snad nejlépe svědčí
to, že při úvodním zasedání ve
středu 10. listopadu zaujme
svá místa deset nových zastupitelů. Vystřídají osobnosti,
které se na chodu našeho
města podílely i po několik
volebních období. Některé
z nich již nekandidovaly, jiné

podpořily vahou svého jména
kolegy na předních místech
kandidátních listin. Za obětavost a nasazení, se kterým se
práci pro Klatovy a Klatovany
věnovaly, jim právem patří
poděkování. Nedá mi, abych
jmenovitě nezmínil alespoň tři
z nich, dlouholetého radního
Ing. Stanislava Míku, Ing.
Alenu Kolářovou (Mazancovou) a Ing. Jana Vránu.
Poslední dva jmenovaní
vykonávali též uvolněné
funkce a byli tím pádem spjati
s chodem města velmi těsně.
Především Ing. Jan Vrána,
první „porevoluční“ starosta,
byl u všech zásadních rozhodnutí za posledních 20 let. Jeho
odbornost podpořená rozvahou, klidem a mnohdy i humorem okořeněným nadhledem
často ulehčila rozhodování
váhajícímu zastupitelskému
sboru. „Nováčci“ to nebudou
mít zpočátku vůbec jednoduché. Zorientovat se
v rozmanitých problémech

ZDARMA

města prostě pár měsíců trvá.
Sám si na ty krušné chvíle
velmi dobře vzpomínám.
Jména vámi, voliči, vybraných
zastupitelů jsou však určitě
nejen pro mne zárukou, že
veškeré své síly a um odevzdají v následujícím čtyřletém období ve prospěch
našeho města. Přeji jim i jejich
služebně starším kolegům do
nové práce hodně píle, síly,
rozumu a tolerance.
A vás, vážení spoluobčané,
bych chtěl požádat o co
nejvíce konstruktivních (byť
třeba i kritických) podnětů.
Pro činnost a rozhodování
zastupitelů jsou spolu se
vzájemným nasloucháním
a pochopením mimořádně
důležité. Jsem hluboce přesvědčen, že jen v takovém případě se nám podaří posunout
kvalitu života v našem společném městě zase o kousek dál.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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POZVÁNKA
ve smyslu § 91, odst. l/, zákona
č.128/2000 o obcích
svolávám ustavující zasedání
Zastupitelstva města Klatov
na středu 10. listopadu 2010
v 19.00 hod. do velkého sálu
Kulturního domu v Klatovech
(vstup hlavním vchodem)
Program:
1) Zahájení jednání zastupitelstva
města Klatov
2) Složení slibu nově zvolených
členů ZM
3) Schválení programu ZM
4) Volba volební komise, návrhové
komise a ověřovatelů zápisu
5) Schválení Jednacího a Volebního
řádu ZM na volební období 2010 2014
6) Volba starosty
7) Volba místostarostů
8) Volba členů Rady města Klatov
9) Volba zastupujícího místostarosty
10) Diskuze
11) Usnesení a závěr
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

STRANA 2

LISTOPAD 2010

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Komunální politika Zveme Vás…
místostarostky a nyní se

je o práci

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy fotografií
„NA KOLE do Evropského parlamentu“. Vernisáž proběhne
ve vstupních prostorách klatovské radnice.

Vzpomínám si na jedno
setkání se starší paní, která
bydlela v penzionu, i když
svým dětem spolu s manželem
postavili krásný rodinný dům.
Doufala, že s nimi zůstane.
Nestalo se. Chtěla jsem ji
potěšit a tak ji prozradila, co
město chce v penzionu zlepšit,
aby se cítila jako doma.
Pousmála se, poděkovala a
dodala. „Paní místostarostko,
vím, že se nám snažíte vytvořit
ty nejlepší podmínky, ale
věřte, že vděku se nedočkáte“.
Setkání s touto moudrou
ženou mě zůstalo v paměti
dodnes a měla pravdu.
Po osmi letech odcházím
z klatovské radnice z postu

dozvídám, jak jsem prý
někomu vadila. Považuji
taková vyjádření za politikaření a za hloupá. Ptám se, kde
zůstala slušnost a korektnost.
Vstupovala jsem do komunální politiky s tím, že všechny
své síly věnuji ve prospěch
rozvoje města a přilehlých
obcí. Za tu dobu jsem poznala
spoustu skvělých lidí, kteří
byli naladěni na stejnou notu
jako já. Udělali jsme kus práce
a těší mě, když lidé se
pochvalně vyjadřují o městě.
Turisté, kteří k nám přijíždějí,
nešetří pochvalnými slovy. Je
to výsledek týmové spolupráce Rady i Zastupitelstva
Města Klatovy. Jednotlivec
nic neudělá. Proto říkám,
udělali jsme kus dobré práce
pro město a jeho obyvatele.
Komunální politika je o práci a
výsledcích. Politikaření do ní
nepatří. Nečekám žádný vděk,
poučena moudrou paní z penzionu, ale slušnost a úcta patří
mezi obvyklé vlastnosti každého člověka a nezáleží, zda je
ověnčen titulem nebo ne.
Děkuji všem – i těm, kteří
možná mé osobě tolik nebo
vůbec nefandili.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Jaroslav Hutka
koncert u příležitosti státního svátku
Dne boje za svobodu a demokracii
17. 11. 2010 v 19.00 hodin
na klatovské radnici

Dárci krve.

Ocenění převzal i Kamil Mastný.

Měla jsem tu čest již
několikrát předávat významné
ocenění dárcům krve. Jsou
mezi námi bezejmenní
hrdinové, kteří naprosto
nezištně darují pro dobro nás
všech to nejcennější co máme,
svoji krev. Nikdy se nedozví,
komu zachránili život, a ani
obdarovaní jim nepotřesou
rukou za záchranu života.
Přesto většinou pravidelně

foto Jiří Jiřík

splní svůj vnitřní závazek a tak
jsem měla možnost ocenit
dárce jak za nejnižší kvótu –
10 dárcovství, tak již jsem
předávala čestné uznání za 200
dárcovství. Tito lidé – mladí,
starší, ženy, muži, by měli být
pro nás pro všechny
příkladem.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města
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Zvolení zastupitelé v komunálních volbách v říjnu 2010.

Mgr. Salvetr Rudolf
ODS

Ing. Dio Jiří
ODS

Hulešová Marie
ODS

Fiala Petr
ODS

Ing. Chroust Václav
ODS

Buriánek Aleš
ODS

MUDr. Chroust Miloš
ODS

JUDr. Štancl Jiří
SNK ED

Fiala Václav
SNK ED

Ing. Baroch Ivan
SNK ED

Papež Jan
SNK ED

Mgr. Zwiefelhofer
Vlastimil SNK ED

Bc. Kříž Martin
TOP 09

MUDr. Janek Michal
TOP 09

Bc. Helm Lukáš
TOP 09

Mgr. Tomaierová Věra Ing. Nejdl Jaroslav
Nestraníci
Nestraníci

Mgr. Veselý Jaromír
Nestraníci

ODS
SNK ED
ČSSD
KSČM
Nestraníci
TOP 09
Mgr. Kučera Dušan Mgr. Karnet Miroslav
ČSSD
ČSSD

Bc. Jakubčík Igor
ČSSD

MUDr. Jelínek Ondřej Auermüllerová Danuše
ČSSD
ČSSD
7
5

5
4
3

Rehák Jaroslav
KSČM

Ing. Kalivoda Jaromír Bc. Komaňská Vlasta
KSČM
KSČM

JUDr. Veselý Jiří
KSČM

3

Počty získaných mandátů
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Miroslava Němcová v Klatovech
Ve středu 13. 10. 2010 zavítala do Klatov
v rámci svých cest předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslava Němcová. A nebyla to
návštěva jen zdvořilostní spojená se zápisem do
pamětní knihy. Vzhledem k tomu, že paní
předsedkyně má dlouholeté zkušenosti
z komunální politiky, velmi rychle se začala
zajímat o běžné provozní problémy města jako
je financování dotačních
projektů a podpora spolkových činností. Za
nejpodstatnější však
považuji diskusi ohledně
zmírnění dopadu připravovaných zákonných
změn na zdravotně handicapované spoluobčany
a též o uznání nároků
účastníků tzv. „třetího“
odboje.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2010
provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány
v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 za nový řidičský průkaz.
Podle našeho šetření provedeného ke dni 15. 10. 2010 této
výměně podléhá necelých 3000 řidičských průkazů v působnosti
obce s rozšířenou působností Klatovy.
Upozorňujeme, že:
1. O výměnu těchto řidičských průkazů je nutné zažádat na
Městském úřadu Klatovy - odboru dopravy, Mayerova 130 (areál
bývalých kasáren na Plánické ul.). v rámci úředních dnů tj. pondělí
a středa 8.00–17.00 h a pátek 8.00–11.00 h. K žádosti, která se
vyplní u přepážky, je nutné mít sebou:
- občanský průkaz
- řidičský průkaz
- 1 fotografii (formát na osobní doklady)
2. Z praxe víme, že většina žadatelů z různých
důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli.
3. Je vážné riziko, při odkládání výměny řidičských průkazů
na konec období, že z kapacitních důvodů nebude možné dodržet
jak expresní lhůty pro výměny řidičských průkazů, tak dobu
20 dnů stanovenou zákonem pro tyto výměny.
Z výše uvedených důvodů žádáme občany o včasnou
spolupráci s našim úřadem v nadcházejícím měsíci tak, aby bylo
možné předejít neúměrné koncentraci prací v závěru roku a
případným stížnostem žadatelů o vydání řidičského průkazu.
Důvodem této žádosti je skutečnost, že v současné době je
podáváno poměrně málo žádostí o výměnu řidičských průkazů.
V živé paměti máme vypjatou situaci k výměně řidičských průkazů
z konce roku 2007, kdy na všech úřadech byly v měsících listopad a
prosinec několikahodinové čekací doby na vyřízení žádosti.
Ing. Antonín Nauš, vedoucí odboru dopravy

Přehled vánočních akcí
a výročních trhů pořádaných
Městem Klatovy
26. 11. 2010 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu – tržní
plocha náměstí Míru od 18.00 hodin
28. 11. 2010 – Kateřinská neděle – výroční trh – tržní plocha
náměstí Míru 8.00 – 15.00 hodin
5. 12. 2010 – Bronzová neděle - výroční trh – tržní plocha
náměstí Míru 8.00 – 15.00 hodin
9. 12. 2010 – Vánoční Coca-Cola kamion 2010 – tržní plocha
+ horní část náměstí Míru 15.00 – 18.00 hodin
12. 12. 2010 – Stříbrná Neděle – výroční trh – tržní plocha
náměstí Míru 8.00 – 15.00 hodin
19. 12. 2010 – Zlatá neděle - výroční trh - tržní plocha náměstí
Míru 8.00 – 15.00 hodin
20. 12. 2010 – 21. 12. 2010 – Vánoční řemeslný trh spojený s
vystoupením souborů ze školských zařízení a místních sdružení tržní plocha náměstí vždy 10.00 – 17.00 hodin
23. 12. 2010 – Živý Betlém (pořádá Křesťanské společenství
Klatovy) – tržní plocha náměstí Míru 17.00 – 18.00
Další akce – viz program MěKS.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku, nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu, p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu kde nedošlo k doručení a věc bude
podstoupena k prověření České poště.
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Nařízení města Klatov č. 3/2010,
kterým se mění nařízení č. 2/2009, o plánu zimní údržby
pro Klatovy a integrované obce

Rada města Klatov se usnesla dne 2. 11. 2010 podle ustan. § 11 a 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a 6 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto
nařízení.
I.
Nařízení města Klatov č. 2/2009, o plánu zimní údržby pro Klatovy
a integrované obce, se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 1 nařízení zní:
Příloha č. 1 nařízení města Klatov č. 2/2009
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
1. Úvod
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné
a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené
v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města.
Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti
odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno
zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné
důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění
zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro
provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň
je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka
místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu
závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
2. Upřesnění některých základních pojmů použitých v tomto plánu
2.1 Vlastníkem místních komunikací je město Klatovy (§ 9 odst. 1 zák.).
2.2 Správcem míst. komunikací jsou Technické služby města Klatovy.
2.3 Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody
vzniklé uživatelům těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada ve
sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem
upozornit (§27, odst. 2 zákona)
2.4 Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice,
pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit (§27
odst. 3 zákona).
2.5 Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány
zejména výší finančních prostředků, které může ze svého rozpočtu na
zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
2.6 Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky komunikací,
které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27
odst. 5 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost
zimní údržby.
2.7 Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku.
V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle
tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných
odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce
místní komunikace.

3. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti
3.1 Odklízení sněhu mechanickými prostředky - je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno
odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením
sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při
trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
3.2 Zdrsnění náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí
posypem inertními nebo chemickými materiály Účinek posypu inertními
materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na
povrchu vrstvy náledí nebo na zhutněném sněhu, čímž se zvýší koeficient
tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
3.3 Údržba chodníků
Správce místních komunikací odstraňuje závady ve schůdnosti podle
pořadí stanoveném v tomto plánu.
3.4 Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které
jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti
a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový to druh práce zajišťují, se ruční
úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na
místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí
zejména na přechodech pro chodce na úzkých chodnících, na určených
schodech a podobně.
4. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních
komunikací
4.1 Při odstraňování sněhu
- v době pracovní nejdéle do 30 min od zjištění, že vrstva napadlého sněhu
dosáhla 5 cm,
- v době mimopracovní - při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut
po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
4.2 Při posypu inertními (chemickými materiály) pro zmírnění závad
kluzkosti
- v době pracovní - nejdéle do 30 min po zjištění, že se na místních
komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
- v době mimopracovní - při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut
po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.
5. Stanovení pořadí údržby místních komunikací
Na základě § 46 vyhlášky je zajišťována sjízdnost místních komunikací
I. až III. třídy a schůdnost místních komunikací IV. třídy v těchto lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti - do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti - do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději
však do 48 hod.
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé,
nepřetržité sněhové srážky) se budou přednostně udržovat pouze
komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.
Grafické znázornění je součástí Plánu zimní údržby.
6. Stanovení pořadí údržby místních komunikací
Pořadí důležitosti – strojní údržba
Při stanovení pořadí důležitosti zajištění sjízdnosti a schůdnosti
komunikací se přihlíží k intenzitě dopravy, vedení tras autobusové
dopravy, příjezdové komunikaci k nemocnici a dalším významným
sběrným komunikacím.
Ruční provádění zimní údržby
Pro zajištění schůdnosti ostatních prostranství (schody, přechody,
zastávky MHD) se současně provádí:
- schodiště, přístupové chodníky okolo škol, kde nelze použít strojní
údržbu
- čištění přechodů směrem do centra,
- čištění zastávek autobusové dopravy.
Úklid sněhu s odvozem
1. náměstí, pěší zóna,
2. příjezdové komunikace k náměstí,
3. autobusové zastávky,
4. parkovací plochy.

pokračování na straně 6
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Horákové, Měchurova, Na Bělidle, Na Chmelnici, Na Chuchli, nábřeží

dokončení ze strany 5 Kpt. Nálepky (zbývající část), Nerudova (zbývající část), Neumannova,
I. pořadí důležitosti – vozovka
Kpt. Jaroše, náměstí Míru včetně parkovacích ploch, Nádražní,
V Řekách, Dragounská, Vrbova, U Zastávky, Sadová, Šumavská,
Havlíčkova (úsek Dragounská – Za Kasárny), Za Kasárny, V Nuzných,
Za Tratí, Dukelská, nábřeží Kpt. Nálepky (úsek Dukelská – Kollárova),
Kollárova (úsek Nádražní – Plzeňská), Pražská, Vídeňská, Podbranská,
Studentská, Národních mučedníků, Suvorovova (úsek Plánická –
Studentská), Komenského, Šmilovského, Měchurova, Kepkova,
Podhůrecká, Cibulkova (úsek Podhůrecká – Nádražní), Hlávkova,
Voříškova (úsek Podhůrecká – Nádražní), Mánesova, Franty
Šumavského, spojovací komunikace Luby – Sobětice, Tylovo nábřeží
I. pořadí důležitosti – chodníky
Pavlíkova, Denisova, Vídeňská, Balbínova, Plánická, Kpt. Jaroše,
Pražská, náměstí Míru, Vančurova, Čsl. Legií, Zlatnická, Václavská,
Krameriova, Křížová, Randova, Národních mučedníků, Hostašova,
Vrchlického sady, Hostašovo sady, Pod Valy, Komenského, Podbranská,
Tyršova, Plzeňská, Domažlická, Jiráskova, Dobrovského, Divadelní,
Čapkova, Žižkova (úsek Vídeňská – Národních mučedníků), Dukelská,
Nuderova (úsek Plánická – ke garážím), Puškinova (ke školní jídelně),
ul. 5. května, Vrbova, Voříškova, Nádražní, Podhůrecká, Tolstého (úsek
Podhůrecká – Družstevní), Pod Koníčky, Koldinova (úsek Kollárova –
Dukelská), K Letišti, Kollárova , nábřeží Kpt. Nálepky (úsek U Pazderny
– Dukelská), Rybníčky
II. pořadí důležitosti – vozovka
Hřbitovní, Čejkova, Jateční, Máchova (úsek Podhůrecká – Nerudova),
Nerudova ( úsek Cibulkova – Máchova), Tolstého (úsek Podhůrecká –
Družstevní), Čechova, U Čedíku, Akátová, Suvorovova, Studentská
(zbývající část), K Zaječímu vrchu, U Parku, Procházkova, Palackého,
Masarykova, Žižkova (úsek Šmeralova – Lidická), Šmeralova,
Družstevní, Cibulkova (zbývající část), Čapkova, U Retexu, Nuderova
(úsek Plánická – ke garážím), Pod Vrškem, Karafiátova, Zahradní,
komunikace Luby – Lomec, Luby – K Výhořici, Luby – Za Tatranem,
Plánická, Balbínova, Denisova, Vančurova, Zlatnická, Čsl. Legií,
Jirsíkova, Krameriova, Pavlíkova, Václavská, Křížová, Divadelní,
Masarykova, Niederleho, Rybníčky, napojení od Penny k ul. Voříškova,
napojení od Albert k ul. 5. května, nábřeží Kpt. Nálepky (zbývající část),
komunikace v přidružených obcích – Čínov,Dehtín, Dobrá Voda,
Drslavice, Věckovice, Habartice, Kal, Beňovy, Kydliny, Luby, Otín,
Pihovice, Sobětice, Kosmáčov, Lažánky, Střeziměř, Křištín, Štěpánovice,
Tajanov, Točník, Tupadly, Vícenice, Podborská, Průmyslová, K Pile,
U Čedíku, příjezd k nádvoří čp. 59/I. z ul. Tyršova
Parkovací plochy – Podbranská, Rybníčky, Jiráskova, Dobrovského
(u ZKD), Gorkého, Pod Koníčky, Pod nemocnicí, u Kulturního domu,
U Pošty, Komenského, u Plaveckého bazénu, Husovo náměstí, u Zimního
stadionu, Tyršova – U Princů, Aretinova, Vídeňská u UNICOS,
nádvoří čp. 59/I. a 58/I., Erbenovo náměstí, parkovací plocha u Sběrného
dvora, parkovací plocha Podhůrecká ul., parkovací plocha Kollárova,
parkovací plocha Na Chuchli, parkovací plocha Fr. Šumavského
II. pořadí důležitosti – chodníky
Studentská, Šmilovského, Měchurova, Gorkého, Masarykova,
Koldinova, Dr. Sedláka, Cibulkova, Mánesova, Dragounská, V Řekách,
Osvaldova, Spořilovská, Luby u MŠ, Bozděchova, Školní, nábřeží Kpt.
Nálepky (zbývající část), Suvorovova, Masarykova schody, Tylovo
nábřeží (úsek Nádražní – Kollárova), Jiráskova – schody,
III. pořadí důležitosti – vozovka
Alešova, Arbesova, Aretinova, B. Němcové, Bezručova, Borská,
Bozděchova, Budovcova, Bullmanova, Cibulkova (zbývající část),
Domažlické předměstí, Dr. Riegra, Dvořákova, Fráni Šrámka, Haise
Týneckého, Hálkova, Hammerschmiedova, Havlíčkova (zbývající část),
Husovo náměstí, Jabloňová, Ječná, Jungmannova, K Vodojemu,
Kličkova, Klostermannova, Koldinova, Koperníkova, Korálkova,
Kounicova, Krátká, Krejčího nábřeží, Kryštofa Haranta, Křižíkova,
Kvapilova, Květná, Lesní, Lidická, Luční, Lipová, Macharova,
Machníkova, Máchova (zbývající část), Maškova, Mayerova, Milady

Nuderova (zbývající část), Ostravská, Pod Hůrkou, Pod Koníčky,
Pod Nemocnicí, Pod Vrškem, Prusíkova, Purkyňova, Reinsbergerova,
Revoluční, Rolní, Rozvoj, sídliště U Pošty, Smetanova, Spojovací,
Sportovní, Školní, Štorchova, Tolstého (zbývající část), U Parku,
U Pazderny, U Plynárny, Úzká, Voříškova (zbývající část), V Nuzných,
Wolkerova, Za Beránkem, Zahradní (zbývající část), Žižkova (zbývající
část), Luby – sídliště, propojovací komunikace mezi ul. Za Kasárny
a Domažl. předměstím, komunikace mezi ul. Karafiátova a Domažlická
III. pořadí důležitosti – chodníky
Akátová, Alešova, Arbesova, Aretinova, B. Němcové,Bezručova, Borská,
Budovcova, Bulmannova, Čechova, Čejkova, Domažlické předměstí,
Dr. Riegra, Družstevní, Dvořákova, Fráni Šrámka, Franty Šumavského,
Haise Týneckého, Hammerschmiedtova, Hlávkova, Husovo náměstí,
Jabloňová, Jateční, Ječná, Jungmannova, K Vodojemu, K Zaječímu
vrchu, Karafiátova, Ke Spravedlnosti, Kepkova, Kličkova, Koperníkova
Korálkova, Kounicova, Krátká, Krejčího nábřeží, Kryštofa Haranta,
Křižíkova, Kvapilova, Květná, Lesní, Lidická, Lipová, Luční,
Macharova, Máchova, Maškova, Milady Horákové, Na Bělidle,
Na Chmelnici, Na Chuchli, Nerudova (zbývající část), Neumannova,
Niederleho, Nuderova (zbývající část), Ostravská, Palackého, Pod
Hůrkou, Pod Koníčky – sídliště, Pod Nemocnicí, Pod Vrškem,
Podhůrecká (zbývající část), Procházkova, Prusíkova, Purkyňova,
Puškinova (zbývající část) Reinsbergerova, Revoluční, Rolní, Rozvoj,
Sídliště U Pošty, Smetanova, Spojovací, Šmeralova, Štorchova,
Šumavská, Tolstého (zbývající část), Tylovo nábřeží (zbývající část),
U Čedíku, U Parku, U Pazderny, U Plynárny, U Retexu, U Slunce,
U Zastávky, Úzká, Vaňkova, V Nuzných, Wolkerova, Za Beránkem,
Za Kasárny, Za Tratí, Zahradní, Žižkova (zbývající část), Městský park,
cyklostezky kromě cyklostezky uvedené v bodě 7, chodníky
v přidružených obcích: Dehtín, Habartice, Kal, Luby, Otín, Sobětice,
Štěpánovice, Tajanov, Střeziměř, Točník, Vícenice, Tupadly, Průmyslová,
K Pile
Organizace zimní údržby
- rozpis služeb a pohotovostí,
- smlouvy s dodavatelskými subjekty k zajištění schůdnosti
v Klatovech a v integrovaných obcích,
- smlouvy s dodavatelskými subjekty k zajištění sjízdnosti
v integrovaných obcích.
Mechanismy pro zimní údržbu komunikací
2 x autosypač
2 x traktor Zetor s radlicemi
2 x Multicar M-25 sypač s radlicí
2 x nakladač (sníh, posypový materiál)
1 x Ladog (sypač s radlicí)
4 x traktor (s radličkou a posypem)
1x komunální stroj Avant (s radlicí a posypem)
7. Úseky místních komunikací a chodníků na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost
odstraňováním sněhu nebo náledí
- komunikace přes les Husín v k.ú. Tajanov
- cyklostezka v úseku od Městského parku k nádraží ČD Luby
- chodník v ul. Podborská
- přístupové komunikace v zahrádkářských koloniích
II.
(1) Ostatní ustanovení nařízení č. 2/2009 zůstávají beze změn.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
V Klatovech dne 2.11.2010

Mgr. Rudolf S a l v e t r
starosta města

Mgr. Věra T o m a i e r o v á
místostarostka

Ing. Jan V r á n a
místostarosta
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 6. 9. 2010 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
XXXII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
z Fondu rozvoje bydlení.
splatnosti
půjčky
hranice
Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti,
Obnova střechy (krytina
do 200 tis.
4 roky
3%
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude i konstrukce) starší 10 let
Kč/dům-čp.
vybudována bytová jednotka
formou nástavby nebo vestavby Zřízení plynového nebo elektric- 4 roky
do 50 tis. Kč
3%
na 1 byt
a nachází se na území města kého topení ve stávajícím domě
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub
Zřízení malé čistírny odpadních
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
a územního obvodu města vod ke stávajícímu domu
na 1 byt
Klatov. Dům musí být starší 10
do 50 tis. Kč
let, pouze u titulu Zateplení Dodatečná izolace domu proti 4 roky
3%
/dům-čp.
obvodového pláště domu musí spodní vodě - stáří nad 10 let
být starší 5 let.
fasády domu vč. opledo 30 tis. Kč
4 roky
3%
N a ž á d o s t i m u s í b ý t Obnova
chování u domu staršího 10 let
na 1 byt
vyplněny všechny potřebné
náležitosti uvedené v tiskopise, Zateplení obvodového
do 40 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
který obdrží každý zájemce o pláště domu staršího 5 let
poskytnutí půjčky. V případě Vybudování WC, koupelny nebo
do 30 tis. Kč
4 roky
3%
stavby vyžadující stavební sprchového koutu v bytě, kde dosud
na 1 byt
není
povolení musí mít žadatel v
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
době podání žádosti o půjčku Rekonstrukce elektrické
na 1 byt
alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky instalace starší 10 let
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních Vestavba bytu do půdního
do 300 tis.
8 let
4%
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP prostoru
Kč / byt
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo
do 350 tis.
8 let
4%
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá Nástavba bytu rušící ploché
střechy
Kč / byt
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři
měsíce.
Vybudování nebo rekonstrukce
do 30 tis.
2 roky
3%
Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do plynové přípojky včetně pilíře
Kč / dům-čp.
měření
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
do 30 tis.
Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší Vybudování nebo rekonstrukce
2 roky
3%
vodovodní přípojky včetně šachty
Kč / dům-čp.
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
Vybudování nebo rekonstrukdo 30 tis.
2 roky
3%
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí ce kanalizační přípojky
Kč / dům-čp.
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním Výměna oken a balkónodo 50 tis. Kč
4 roky
3%
vých dveří v domě
na 1 byt
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky.
Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána
do 500 tis.
4 roky
3%
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců Rekonstrukce výtahu
v domě
Kč / dům-čp.
od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na Rekonstrukce vody, kanalizace,
do 50 tis. Kč
4 roky
3%
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. plynu, topení a ohřevu vody vč.
na 1 byt
instalace solárních panelů v domě
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František
Rekonstrukce bytového
do 50 tis. Kč
Kocfelda, tel. 376347234.
4 roky
3%
jádra v domě
na 1 byt
Uzavírka podání žádostí XXXII. kola je do 28. 1. 2011.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce Zasklení lodžií v domě
do 20 tis. Kč
4 roky
3%
na 1 byt
března 2011.
Během letošního roku byla v rámci tří kol poskytnuta půjčka
celkem 17 zájemcům v celkové výši 3 160 004 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

STRANA 8

LISTOPAD 2010

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty.
Prodej bytu ve II. kole obálkové metody je nabízen v souladu s
ustanoveními platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku
města Klatov“, které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne
15. 12. 2009, a nabyly platnosti 1. 1. 2010.
Uvolněný byt je nabízen k prodeji na volném trhu dle pravidel
uvedených v ustanovení H. v platných Zásadách prodeje.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší
cenovou nabídkou.
1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa nemovitostí
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, Tel.: 376 311 786

Byt č. 351/21 v domě č.p. 351,352,353,354 v Klatovech IV,
Tyršova ulice, 7. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 21, 2+1 s přísluš.: 53,87 m2
Výchozí cena: 832.070,- Kč
Pro vážné zájemce se prohlídka bytů uskuteční ve dnech:
úterý 30.11.2010 – 8:00 – 9:00 hod. a 15:00 – 16:00 hod.
Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Masarykova 294/18
(ev. Masarykova 294/2, Pod Hůrkou 557/4, Pod Hůrkou 550/16
nebo Tyršova 351/21), Klatovy, II. KOLO, NEOTEVÍRAT“.
Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa odesílatele.

2/ Předmět návrhu:
Byt č. 294/18 v domě č.p. 294 v Klatovech II,
Masarykova ulice, 4. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 18, 3+1s přísluš.: 77,18 m2
Výchozí cena: 1.108.390,- Kč
Byt č. 294/2 v domě č.p. 294 v Klatovech II,
Masarykova ulice, 1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 2, 1+1 s přísluš.: 52,95 m2
Výchozí cena: 684.380,- Kč
Byt č. 557/4 v domě č.p. 556,557 v Klatovech III,
Pod Hůrkou, 2. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 4, 1+1 s přísluš.: 36,91 m2
Výchozí cena: 460.100,- Kč
Byt č. 550/16 v domě č.p. 550,551 v Klatovech III,
Pod Hůrkou, 6. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 16, 1+1 s přísluš.: 36,91 m2
Výchozí cena: 510.300,- Kč

Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky
budou vyřazeny!!
3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek:
pátek 3. 12. 2010 ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: Pondělí 6. 12. 2010 v 8.00 hod.
Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. Žádáme,
aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají skutečný zájem o
koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené byty, je
důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně obálku
označit!
Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou naleznete na
stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. www.snklatovy.cz, na
stránkách města Klatovy www.klatovy.cz nebo na vývěsce
Městského úřadu Klatovy.

V Klatovech dne 18. 10. 2010
Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti

Poradenství pro zdravotně postižené
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
(NRZP ČR) pro Plzeňský kraj je součástí Regionálního
pracoviště NRZP ČR pro Plzeňský kraj. Poradna zajišťuje
bezplatné odborné sociální poradenství osobám se zdravotním
postižením, seniorům a dalším občanům, kteří využívají nebo
potřebují využít některou ze sociálních služeb. Poradna také
nabízí podporu rodinným příslušníkům a ostatním osobám
pečujícím o osoby se zdravotním postižením a seniory.

Poradíme také s výběrem vhodné rehabilitační a kompenzační
pomůcky. Klient u nás může také získat informace o
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, o výhodách či
úlevách pro osoby pečující atp.
Jsme kontaktním místem pro projekty Euroklíč, Handy Card,
Izip, Program mobility pro všechny. Také poskytujeme
poradenství v otázkách bezbariérovosti.

Můžeme pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při vyřizování
různých dávek – například státní sociální podpory, důchodů,
dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením a také při
vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí.
Pomůžeme najít vhodné sociální služby v regionu. Nabízíme
také pomoc s textem smlouvy o poskytování sociální služby a
vyhodnocení textu smlouvy s poskytovatelem sociální služby.

V Klatovech zajišťujeme opět poradenství od října letošního
roku. Zatím plánujeme následující čtvrtky: 11.11., 18.11., 2.12.
a 16.12. Najdete nás ve Vídeňské 9 vždy od 8:00 do 11:00 hodin.
Samozřejmě nás můžete navštívit i v Plzni, kde sídlíme na
náměstí Republiky 28 v Pasáži Slávie (Čas), vchod A, č. 218a.
Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu
plzen@poradnaprouzivatele.cz nebo volat na telefonní číslo
377 224 879. Více informací na www.poradnaprouzivatele.cz.
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Vzácné sváteční chvíle

Vážení spoluobčané,

již po několik dní krášlí
klatovské náměstí vánoční
strom, který jsme zvoněním
zvonků v rukách vašich dětí
společně rozsvítili před první
adventní nedělí. Sypající se
sníh a mrazivé počasí jen
podtrhly výjimečnost sváteční
chvíle.

ve shonu. Nepřijde nám to
nejen divné, ale čím dál víc to
považujeme již za nezbytnou
každodenní samozřejmost.
Trvale něco nestíháme, něco
nám utíká, mizí mezi prsty.
Než se otočíme, vyzdobené
obchody, vánoční melodie a
adventní pořady nás jasně
upozorní, že další rok se blíží
ke svému konci. Spolu s neúprosně ubíhajícími prosincovými dny se naše myšlenky
začínají stále více stáčet k domovu. Muži to mají v těchto
chvílích většinou trochu jednodušší. Velmi snadno totiž
podléhají pokušení, že adventní čas je dobou rozjímání
a očekávání příchodu svátečních dnů. Na rovinu přiznávám, že jsem na tom úplně
stejně a stupňující se intenzita
domácích prací mne dokáže

Rozsvícení vánočního stromu na klatovském náměstí.
Těsně před rozsvícením začalo jako zázrakem vydatně sněžit
a navodila se tak pravá vánoční atmosféra.

Ne nadarmo jsou blížící se
vánoční dny považovány za
svátky rodinné a nejkrásněji je
prožíváme v době, kdy se děti
ještě drží doma. Žijeme totiž

pořádně vykolejit. Oproti
tomu ženy, ta výrazně racionálnější část rodin, začínají
smýčit, leštit, péct, vařit,
shánět a dokonale ukrývat

překvapení pro své blízké…
K tomu ještě stihnou navštívit
vánoční besídky, s úsměvem
odpovídat na neustálé dotazy
ratolestí a tlumit jejich stoupající štědrodenní nervozitu. A to
vše s jediným cílem. Až nadejde čas štědrovečerní večeře,
všichni usednou ke svátečně
prostřenému stolu a vychutnají
si chvíle, které jsou jim čím dál
víc vzácnější. Nikam nespěchají, jsou v klidu spolu a před
sebou snad nejhezčí okamžik.
Radostí a štěstím rozzářené
dětské oči u nejkrásnějšího
stromku, toho doma, jsou maminkám odměnou a nejmilejším poděkováním za všechen
shon, všechnu lásku a snahu,
s níž vánoční svátky připravovaly.
Čas neopakovatelných
„dětských“ Vánoc je pomíjivý.
Ale kouzlo těchto svátků
přetrvává pro všechny generace. Atmosféru předvánočního
času, dříve věnovaného jen
dětem, vychutnáme třeba na
koncertech či při procházkách
večerem ztichlými, nazdobenými ulicemi. S přibývajícími
roky častěji vzpomínáme na ty,
s nimiž nám bylo dobře, a kteří
již s námi ke společnému stolu
zasednout nemohou. Ale i to
k Vánocům neodmyslitelně
patří.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál
krásné sváteční chvíle, prožité
v pokoji a zdraví uprostřed
těch, kteří jsou Vašemu srdci
nejbližší.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA
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Vážení čtenáři,
po svém nástupu do úřadu se
snažím především zorientovat
ve struktuře a chodu úřadu a po
malých krůčkách postupovat
tak, aby úřad byl stále lépe
vnímán občany. Cením si toho,
že jako vedení postupujeme,
a věřím, že i nadále budeme
postupovat, jednotně.
Byl bych rád, kdyby úřad
Města Klatovy byl co nejvíce
otevřen veřejnosti. Současný
stav není špatný, pokusíme se jít
v tomto ohledu dále. Od 1.
prosince je nově rozvržena
pracovní doba tak, že odpolední
dosažitelnost úředníků a ostatních zaměstnanců bude ve
čtvrtek prodloužena o 1 hodinu.

PROSINEC 2010
V souvislosti s tím přibude také
jeden úřední den tak, že jimi
budou pondělí, středa a pátek,
vždy od 8.00 hod. do konce
pracovní doby. Kromě toho se
na webových stránkách města
objeví informace, že občané se
mohou obracet na úřad a vyřídit
zde svoji záležitost po předchozím ohlášení kterýkoli den
v týdnu, tedy i v úterý a ve
čtvrtek.
Rád bych také, aby úřad se
stal místem, kam se může každý
občan obrátit, nebude-li vědět,
kde svoji záležitost vyřizovat.
V takových případech vám
pracovníci úřadu neodpoví, že
„to nepatří do kompetence
úřadu“, nýbrž vám poskytnou
informaci, kde můžete problém
řešit.
Závěrem děkuji vám, kteří
mi vyjadřujete, ať už na ulici
anebo písemně, podporu. Na
dopisy rád odpovídám, jsou-li
však podepsány pouze jménem
a chybí-li adresa, není odpověď
bohužel při nejlepší vůli možná.
A protože přichází advent,
přeji všem čtenářům a všem
občanům města a přidružených
obcí také pěkné Vánoce a dobré
vykročení do dalšího roku.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Digitalizace kina Šumava

Od 1. 12. 2010 dochází
v kině Šumava v Klatovech
k významné události.
Z filmového pásu přecházíme na digitální formát, což otevírá řadu nových možností pro

kino, a to nejen co se týče filmů.
Především lze už konečně
hrát filmy přesně v den jejich
premiéry a ne s měsíčním zpožděním, jako tomu bylo dosud.
Dále bude kino schopno díky
nejmodernějšímu Dolby 3D
systému hrát všechny, momentálně velice populární 3D filmy
a podstatně se zvětší i možnosti
mimofilmových aktivit (plánujeme například přenosy
významných světových kulturních a sportovních události
v přímých přenosech a v HD
kvalitě). Rozšíříme i hrací profil
kina, měsíčně přibude zhruba
20 filmových představení
oproti současnému stavu.
Karel Kotěšovec
vedoucí kina

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
věcnou, kritickou, ale též kompetentní, usilující de facto o
stejný cíl – o prosperitu Klatov.
3) Proč to říkám? Protože
nejsem „politik“ a nehodlám se
jím stát, protože bych rád, abychom dobře spravovali záležitosti města a nekomplikovali
si život „politikou“ ( ve smyslu
politikaření). Ostatně původní
řecký význam slova politika je,
nemýlím-li se, „spravování
záležitostí obce“. Tak jej popsal
ve svém spisu Aristoteles, a tak
bychom politiku (již bez uvozovek) mohli chápat i my dnes.

Dámy a pánové,
je to poprvé, kdy Vás mohu
pozdravit prostřednictvím Klatovského zpravodaje. Dovolte
mi učinit tak formou několika
drobných poznámek - pro
přehlednost „očíslovaných“:
1) To první, co bych chtěl
učinit, je poděkovat všem, kteří
v komunálních volbách přišli
volit a řekli tak, že jim stojí za
to dát svůj hlas lidem, stranám
a hnutím, kterým důvěřují.
Chtěl bych poděkovat těm,
kteří volili mě osobně a kandidátku, jejímž jsem byl členem,
a chtěl bych – při této mimořádné příležitosti – zopakovat,
že působení v zastupitelstvu
i ve funkci místostarosty chápu
jako službu městu a jeho občanům. To, co říkám, nepovažuji
za planá slova.
2) Věřím, že jako službu
městu chápou své působení na
„radnici“ i ostatní zastupitelé.
Doufám proto, že se nám
povede vytvořit tým lidí, jistě
rozdílných názorů, zkušeností,
přesvědčení, nicméně tým lidí
„pro Klatovy“. Těším se na
spolupráci s nimi. Věřím, že se
nám podařilo vytvořit slušnou,
pracovitou a kompetentní koalici, která se bude snažit o rozvoj města a jeho přidružených
obcí, a že „opozice“ bude
opozicí hodnou tohoto slova, tj.

4) Ideje a ideály se realizují
skutky a činy. Naše životy nám
poskytují dostatek příležitostí
k tomu, abychom to dokázali.
Není to vždy jednoduché.
Ohledy, konvence, obavy i nejistoty, ale i nepřehlednost a složitost okolností nás mnohdy
svazují. Nicméně zdvořilá a
rozhodná odvaha hledat rozhodnutí správná a dobrá a ku
prospěchu města nás nesmí
opustit.
5) V budoucnu Vás zřejmě
budu čas od času oslovovat ve
věcech konkrétních týkajících
se města, budou to možná pro
některé z Vás informace suché
(o rozpočtu, hospodaření, dotacích atd.), budou to však věci,
které mně do kompetence
svěřila Rada města. Dnes mi
dovolte rozloučit se dvěma přáními:
Přeji Vám klidný Advent
a krásné Vánoce, nechť i Vám
jsou nadějí, jako byly nadějí
pro generace našich předků již
téměř dva tisíce let.
Přeji Vám zdraví, štěstí
a úspěch v roce 2011.
Doufám, že se budeme jako
Klatované setkávat v dobrých
časech.
Ing. Václav Chroust
místostarosta

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude
postoupena k prověření České poště.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2010

STRANA 3

Usnesení

Čs. svaz zahrádkářů v Klatovech

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov,
konaného dne 10. listopadu 2010 v 19:00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu v Klatovech

I.

Zastupitelstvo města schvaluje Jednací a Volební řád ZM na
volební období 2010 – 2014.
II.

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění volí
do funkce starosty města: p. Mgr. Rudolfa Salvetra
do funkce místostarosty : p. JUDr. Jiřího Štancla
do funkce místostarosty : p. Ing. Václava Chrousta
V sobotu 27.11.2010 se
představitelé města zúčastnili
výroční schůze Územního
sdružení Čs. svazu zahrádkářů
v Klatovech. Sdružení
zastřešuje 23 základních
organizací Svazu v okrese,
sdružuje okolo 1.100 členů.
Předseda Sdružení ing. Josef
Novotný na schůzi ocenil
nejlepší zahrádkáře tohoto
roku, mezi jinými Antonína
Papeže a Aloise Anderleho
z Klatov a Miloslava Šimka
z Pačejova. Přítomných 40
delegátů a hosty z Plzně a

Domažlic přivítal starosta
Klatov Mgr. Rudolf Salvetr, v
diskusi informovala senátorka
JUDr. Jiřina Rippelová o
legislativním projednávání
zahrádkářského zákona, který
v předložené podobě nebyl
přijat. Místostarosta JUDr. Jiří
Štancl zmínil dosavadní
legislativní úpravu, danou
zákonem o sdružování občanů
a její vývoj.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

III.

Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanoví 9 člennou radu
města. Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění volí kromě
starosty a dvou místostarostů dalších 6 členů RM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ing. Ivana Barocha
Aleše Buriánka
Ing. Jiřího Dia
Petra Fialu
MUDr. Michala Janeka
Bc. Martina Kříže
IV.

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění určuje JUDr.
Jiřího Štancla zastupujícím místostarostou v době
nepřítomnosti starosty města.
V.

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města svolat zasedání
rady města do 7 dnů od data dnešního zasedání.
Termín: dle textu
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Mgr. Rudolf S a l v e t r
starosta města
Zleva: Dr. Štancl, Dr. Rippelová, ing. Novotný, ing. Hinterholzinger
(předseda Svazu zahrádkářů ČR).

Informace občanům Klatov
Městský úřad v Klatovech informuje všechny občany, že od
3. 1. 2011 dochází k přestěhování stavebního úřadu z budovy
radnice do sousedního objektu čp. 59/I (bývalá jezuitská kolej)
do prvního nadzemního podlaží s vchodem z Balbínovy ulice
nebo průjezdem z náměstí. V souvislosti s plánovaným termínem pro přestěhování stavebního úřadu do nových prostor
bude částečně omezen provoz stavebního úřadu v době stěhování a sice v týdnu od 27. 12. do 31. 12. Žádáme proto občany,
aby návštěvy stavebního úřadu v tomto termínu raději předem
telefonicky domlouvali.
Městský úřad dále informuje o změně pracovní doby úřadu
od 1.12.2010.

JUDr. Jiří Š t a n c l
místostarosta

Ing. Václav Ch r o u s t
místostarosta

Změna spočívá v prodloužení pracovní doby úřadu ve
čtvrtek ze 14:30 hod. na 15:30 hod. a zavedení pátku, jako
dalšího úředního dne v týdnu pro všechny pracoviště úřadu.
V neúředních dnech, v úterý a ve čtvrtek, je možné
návštěvu úřadu telefonicky předjednat s konkrétním
úředníkem.
Pracovní doba městského úřadu od 1. 12. 2010:
Po
7:30 - 17:00
Út
7:30 - 16:00
St
7:30 - 17:00
Čt
7:30 - 15:30
Pá
7:30 - 14:30
Miroslav Šafařík, tajemník MěÚ
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Rada Města
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– 16. 11. 2010

Stalo se tradicí, že Zpravodaj města informuje i o jednáních Rady
města. Doposud předkládal zasvěcené informace čtenářům
Zpravodaje pan Ing. Míka. Opíral se přitom o své dlouholeté
zkušenosti z práce zastupitele a radního i o důkladnou znalost
mechanismů a procedur orgánů města.
Tentokráte připadlo mně, abych napsal zprávu o jednání. Dovolím
si poněkud změnit její formát a přidat několik osobních postřehů:
1) Zasedání ze dne 16. 11. 2010 bylo vůbec prvním jednáním nově
vytvořené Rady města. Jejími členy jsou starosta a místostarostové –
Mgr. Rudolf Salvetr, JUDr. Jiří Štancl, Ing. Václav Chroust a dále
radní Ing. Jiří Dio, Aleš Buriánek, Petr Fiala, Ing. Ivan Baroch, MUDr.
Michael Janek a Bc.Martin Kříž.
2) Program prvního zasedání měl celkem 17 bodů, jednání řídil
svižně a věcně starosta Rudolf Salvetr. Nováčky v Radě překvapil
svou detailní znalostí města. S udivující jistotou se orientoval v tom,
„kde co v městě je, kde kdo bydlí a kde jsou či nejsou jaké problémy –
technické, lidské či organizační.“ Autor tohoto zápisu musí přiznat, že
např. netušil, že je ve městě tzv. Hruštička, čtenáře zápisu pak nechá
hádat, „kde a co to je?“
3) Poslední věta již naznačuje, co bylo obsahem několika bodů
jednání - tzv. majetkoprávní úkony (prodeje, koupě, věcná břemena,
výměny, přidělení - vše ve vztahu k nemovitostem). Rada postupně
schválila svá doporučení pro zasedání Zastupitelstva města, které tyto
úkony projedná na svém prvním jednání 7. 12. 2010 (např. koupi
pozemků v katastrálním území Štěpánovice na prameništi, kde se
nachází záložní zdroj pitné vody, nebo scelení pozemků u
výměníkové stanice v Kollárově ulici v Klatovech). Vzhledem k tomu
ponecháme podrobnější referát o jednotlivých úkonech na
zpravodajství z jednání zastupitelstva.
4) Neméně důležité byly i úkony ve vztahu k územnímu plánu
města. Je třeba připomenout, že před rokem (15. 12. 2009)
zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Ten má
řešit celé správní území obce (19 katastrálních území) a má být hotov
do konce roku 2015. Rada města dnes projednala informaci o stavu
rozpracovanosti nového územního plánu. Doporučila, aby informace
o tom, že fyzické i právnické osoby mohou předkládat své požadavky
k územnímu plánu odboru rozvoje města, byla zveřejněna i na www
stránkách města a ve Zpravodaji města (viz. dále) a jednomyslně
schválila doporučení zastupitelstvu, aby jmenovalo tzv. pověřeným
zastupitelem ve věci pořízení nového územního plánu Ing. Václava
Chrousta (předchozím byl Ing. Jan Vrána).
5) Rada města obnovila a ustavila své komise. V tomto volebním
období budou při Radě města pracovat komise :

Finanční,

Výstavby a pro regeneraci městské památkové zóny,

Majetková,

Pro výchovu, vzdělávání a sport,

Bytová,

Pro nebytové prostory,

Pro kulturu a vzhled města.

Poslední jmenovaná je komisí novou, v části své agendy navazující na
bývalou kulturní komisi. Na příštím zasedání by měla Rada schválit
členy jednotlivých komisí.
6)Pominout nelze ani zprávu vyhodnocující monitoring podzemních
vod na skládce Nedaničky. Tu zpracovala společnost Středisko
odpadů Mníšek, s.r.o. a říká, že uzavřená skládka neovlivňuje
výrazným způsobem podzemní vody v okolí, s výjimkou vrtu „střed“.
Aby bylo možné využít prostředků Operačního programu životní
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prostředí ( oblast podpory 4.1 OPŽP) k rekultivaci skládky, je
potřeba zpracovat rizikovou analýzu v rozsahu stanoveném právě
zmíněným programem. To Rada uložila Odpadovému hospodářství
Klatovy, s.r.o. a odboru životního prostředí.
7)Na vědomí Rada přijala svodku událostí za říjen předloženou
Městskou policií, zápis komise pro územní rozvoj i přehled
poskytnutých dotací z fondu dotací za rok 2010 a zápis z jednání
dozorčí rady společnosti Lesy města Klatov, s.r.o.
8)Většinu občanů zřejmě zaujme rozšíření úřední doby městského
úřadu, ta nově je :

Pondělí
 Středa
 Pátek

7:30 – 17:00
7:30 – 17:00
7:30 – 14:30



Závěrem mi dovolte osobní poznámku – pro mě je první jednání Rady
příslibem do budoucna. Budou-li i ta další podobná, pak budeme moci
říci, že radní jednají věcně, korektně, se zájmem o projednávané
otázky a s respektem jednoho k druhému. Zároveň i s vědomím, že ve
významné části otázek přijímají doporučení pro zasedání
zastupitelstva a že právě na zasedání zastupitelstva mají a musí
padnout konečná rozhodnutí.
Ing. Václav Chroust
místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2010
provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány
v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 za nový řidičský průkaz.
Podle našeho šetření provedeného ke dni 15. 11. 2010 této
výměně podléhá okolo 2400 řidičských průkazů v působnosti
obce s rozšířenou působností Klatovy.
Upozorňujeme, že:
O výměnu těchto řidičských průkazů je nutné zažádat na
Městském úřadu Klatovy - odboru dopravy, Mayerova 130 (areál
bývalých kasáren na Plánické ul.). Ke zvládnutí této povinné
výměny přistoupil odbor dopravy od 29. 11. 2010 do konce roku
k úpravě úředních dnů na registru řidičů takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od 8,00 do 17.00 hod.
od 8,00 do 16,00 hod.
od 8,00 do 17,00 hod
od 8,00 do 15,30 hod.
od 8,00 do 14,30 hod.

K žádosti, která se vyplní u přepážky, je nutné mít sebou:
- občanský průkaz
- řidičský průkaz
- 1 fotografii (formát na osobní doklady)
Upozorňujeme občany na skutečnost, že od podání žádosti do
vyzvednutí nového řidičského průkazu je zákonem stanovena
doba 20 dnů pro tyto výměny (výroba ŘP je centrálně zajišťována
pro celou republiku státní tiskárnou v Praze).
Ing. Antonín Nauš, vedoucí odboru dopravy
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Pozvánka na vánoční řemeslné trhy
V půvabném adventním čase, naplněném očekáváním, radostmi, ale i shonem Vás rádi
přivítáme:

na tradičním vánočním trhu na náměstí Míru
v Klatovech ve dnech 20. a 21. prosince.
V záři světel, vůní i nádherné atmosféře Vám zazpívají, zahrají i zatančí všichni ti, kteří jsou
s Klatovami a jejich tradicemi spjati. Mnohé z Vás jistě osloví a přilákají k nákupu pro Vaše
nejmilejší i dárky ve stáncích. Chybět rozhodně nebudou ani různé druhy punčů či
nezapomenutelná vůně tradičních vánočních perníčků.
Děkuji všem, kteří s námi po celý rok při jednotlivých akcích spolupracovali a dále i těm,
kteří s námi tato zastavení prožívali a podíleli se o nápady, rady, ale i pochopení.
Přeji Vám všem hodně zdraví, klidu, pohody a lásky.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

PROGRAM:
Pondělí – 20. 12. 2010
14.00 hod.- zahájení trhu slavnostními fanfárami
14.05 hod.- Mateřská škola Klatovy, Studentská ul., odloučené pracoviště Luby
14.30 hod.- Základní škola a Mateřská škola Klatovy, Hálkova ul.
15.00 hod.- pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Tolstého 765
15.30 hod.- pěvecký sbor Berušky při ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126
16.00 hod.- Dechový orchestr mladých při ZUŠ J. Kličky Klatovy
Úterý – 21. 12. 2010
14.00 hod.- Mateřská škola Klatovy, Studentská ul., odloučené pracoviště Máchova ul.
14.30 hod.- pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
15.00 hod.- pěvecké sbory při Masarykově ZŠ Klatovy
15.30 hod.- ženský pěvecký sbor Seniorky
16.00 hod.- Folklórní soubory Šumavánek a Šumava při T. J. Sokol Klatovy
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
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Ples seniorů

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
o výměře 308 m2 v k.ú. Klatovy
Vančurova ulice
Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč

Zleva: Dr. Štancl, Josef Heřmánek, Bc. Kleinerová, Mgr. Haladová.

Popis nemovitosti:
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2
2
2
o výměře 93 m a 76 m v patře, v přízemí s nebytovými
2
prostory o výměře 93 m a v prvním podzemním podlaží
2
s nebytovými prostory o výměře 110 m ,
- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,
- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod
na parkány,
- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou
kulturní památkou,
- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené
zóně,
- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.
Termín výběrového řízení: . 30. 5. 2011 v 15.00 hodin
Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách
města Klatovy: www.klatovy.cz - složka Městský úřad
Klatovy, složka Úřední deska, složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 16. 5. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne
město Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy p.
M. Červený, tel. 376 311 304, e-mail: mcerveny@snklatovy.cz
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková,
e-mail: jkudrnkova@mukt.cz

Dne 18.11.2010 uspořádali
klatovští senioři již tradičně
svůj ples v Kulturním domě
v Klatovech. Plesu se zúčastnilo víc než 300 lidí, kteří si
program sami zorganizovali.
Po úvodních slovech a zahájení plesu zatančili účastníci
slavnostní polonézu, zbytek
odpoledne strávili příjemnou
zábavou a tancem. Obdivuji
jejich iniciativu, vynalézavost
a organizační schopnosti.

Spiritus agens zdejších seniorů
je paní Věra Heřmánková a i
z této jediné akce, jejíhož
zahájení jsem se zúčastnil je
znát, že má energie na
rozdávání. Přeji klatovským
seniorům neutuchající chuť do
života a těším se na další
setkání!
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

„Plavu si ani nevím jak ...“
To je úryvek známé písně,
který nám mohl posloužit za
motto ještě včera, ale dnes je
situace již jiná. V současné
době je mnoho možností a návodů, jak vyplnit vhodnějším
a náročnějším způsobem čas
strávený ve vodě i s těmi nejmenšími. A proč právě plavat?
Především proto, že plavání je
pohybová činnost pro člověka
mnohostranně užitečná a prospěšná, která mu navíc poskytuje opravdové potěšení
nebo alespoň plné uspokojení.
Plavat lze od útlého dětství až
do pozdního stáří. Jelikož ale
pod pojmem plavání rozumíme určitý ztvárněný pohyb, je
vhodné začít pod vedením
školených certifikovaných
instruktorů plavání.
Již třetím rokem jsou

pořádány KPB Technických
služeb Klatovy kurzy plavání
pro děti ve věku od 3 do 15 let
a zájem o tyto kurzy rok od
roku stoupá. Cena kurzu za
pololetí činí 900,- Kč. Zájemci
mohou taktéž navštěvovat
kurz plavání pro dospělé. Cena
tohoto kurzu činí 1250,- Kč.
První pololetí školního ro-ku bylo již zahájeno, na druhé
proběhne zápis v průběhu
měsíce ledna. Přesný termín
bude včas oznámen na našich
internetových stránkách
(www.klatovynet.cz/ts/bazen)
i ve vývěsce v prostorách krytého plaveckého bazénu.
Srdečně zvou Technické
služby města Klatov.
Jiří Pour
ředitel TSMK
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Občanům po těžkém úrazu může pomoci
Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace
občanům s trvalými následky po těžkém pracovním úrazu, po
projekt Amadeo
nezaviněné autohavárii, u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole,

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí
zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka
způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale
třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak jednat v takové situaci, sděluje autor Projektu pomoci po
těžkém úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze požadovat dva až čtyři
roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 2006. Většina poškozených
neví, že má zpravidla nárok na větší odškodné než pojišťovna
přiznala a že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina lidí
domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat
nic. Tak tomu právě není.

stejně tak při škodě způsobené pochybením lékaře. Konzultace
jsou určeny také pomoci pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v řešení
situace po úrazu, objektivní zhodnocení již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení,
nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem z oboru a v případě
nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu
s pojišťovnou. Finanční krytí případných právních služeb projektu
se většinou sjednává s postiženým až po vyplacení odškodného
pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na telefonu:
723 203 036 s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo
prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.
Co možná nevíte…
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době
úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků)
mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se
jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne.
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí
dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu sice
zohledněna případná spoluvina, má však nárok na částečné
plnění.
Zdroj: www.nahradaskody.net
Ing. Jan Malík, vedoucí projektu

ˇ
P O Z V Á N K A
Městské kulturní středisko v Klatovech
ve spolupráci s Klubem skautských sběratelů
zve širokou veřejnost na ojedinělou vánoční výstavu českých
Betlémů i perníčků s vánoční tématikou pod názvem

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“
která se koná v atriu Kulturního domu v Klatovech od

1. 12. 2010 do 20. 12. 2010.
Otevřeno je denně v době od 9 do 17 hodin
Výstava představuje tradice lidových uměleckých řemesel.
Základem každého betlému je Svatá rodina (Panna Maria, svatý
Josef, Ježíšek) spolu s oslem, volem, klanícími se pastýři a třemi
králi.
Tradice stavění betlémů se z Itálie rozšířila Evropou od
15. století. První betlém na českém území je doložen z roku 1560
a byl postaven v jezuitském kostele v Praze.
Zvyk stavění betlémů o Vánocích se podle tradice odvíjí již
od r. 1223 nejprve jako zpodobnění biblického vyprávění o
Kristově narození. V období baroka se tento zvyk rozšířil i do

domácností. Betlémy byly v různých podobách vyráběny
z dostupných materiálů - ze dřeva, ze sádry, z pálené hlíny,
porcelánu, skla, vosku, slámy, rákosu, kukuřičného šustí, textilu,
cínu i železa, z chlebového či perníkového těsta, byly malované
a vystřihované z papíru. Postupem doby se zrodily papírové
jesličky na tištěných arších, určené k vystřihování.
Betlémy časem začaly různě měnit svou tvář podle představ
jejich lidových autorů, kteří je doplňovali typickými předměty a
postavami z běžného života. Jejich vyřezávání a malování bylo
útěchou po těžké manuální práci, potěšením pro tvůrce, jeho
rodinu i sousedy a snahou vložit do nich naději, dobrotu
a vzájemnou lásku.
Betlémy se začínaly stavět na počátku adventu v rámci
příprav oslav narození Krista a zůstávaly až do Hromnic.
Tradice lidového uměleckého řemesla v tvorbě betlémů je na
území Čech, Moravy a Slezska stále živá!
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Nový územní plán
města Klatov
Nový stavební zákon stanovuje obcím s územními plány
schválenými před 1. lednem
2007 povinnost upravit územní
plány a provedené úpravy projednat a vydat do 31. prosince
2015, jinak územní plány pozbývají platnosti. Tato povinnost
se týká i města Klatov a jeho
územního plánu schváleného
dne 1. 11. 1994.
Město Klatovy tímto informuje o záměru zpracování
nového územního plánu, který
zohlední změny zákona a
zároveň zapracuje podněty na
změny v území, které vzešly
z vlastních zkušeností, podnětů
občanů a organizací. Nový
územní plán se bude zpracovávat pro celé správní území
města Klatov.
Odbor výstavby a územního plánování a odbor rozvoje
města vyzývá občany a organizace k podání podnětů ke
zpracování zadání nového
územního plánu města. Podněty lze podat písemně na
adresu: Město Klatovy, odbor
rozvoje města, nám. Míru
62/1, Klatovy, popřípadě
elektronicky na e-mail:
oosangova@mukt.cz
nejpozději v termínu do
22. 12. 2010.

Proces pořizování územního plánu má přesně stanovený průběh. Jedná se o následující etapy: zadání územního
plánu, v případech variantních
řešení o koncept, dále návrh
územního plánu a vydání
územního plánu. Každá z etap
má přesně stanoveny jednotlivé
povinné kroky. Předem nelze
určit, jak dlouho bude každá
etapa skutečně trvat, neboť to
závisí na množství podaných
námitek, připomínek, požadavků dotčených orgánů, na počtu
a průběhu dohodovacích řízení,
apod.
Vzhledem k velikosti území
a předpokládanému zájmu
organizací i veřejnosti o problematiku lze očekávat, že průběh
pořizování nebude ukončen
dříve než v roce 2013.
Předběžný časový harmonogram pořízení nového
územního plánu města a další
zpřesňující informace budou
uveřejněny na webových
stránkách města Klatov.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

MěKS Klatovy Vás zve:
12. a 19. prosince 2010 v 16.hodin
Adventní koncerty dětských pěveckých
sborů ve velkém sále KD
31.prosince od 20.hodin silvestrovská
taneční zábava „SILVESTR 2010“
s hudbou „MUSIC“ J. Kolorose
ve velkém sále KD.
Občerstvení zajištěno

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Klatovy nabízí k pronájmu formou výběrového řízení:

Pozemkovou parcelu
č. 2003/ 5 o výměře 405 m2
v k.ú. Klatovy
Vyvolávací cena: roční nájemné 7 Kč/m2
(celkem 2.835 Kč)

Popis nemovitosti:
- jedná se o zahradu na Křesťanském vršku u železniční trati,
s přístupem z Purkyňovy ulice
- pozemek je určen k rekreačním účelům a k využití jako
zahrada
- nájemné bude každoročně navyšováno o aktuální procento
inflace
Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9
v budově radnice čp. 62/I.
Termín výběrového řízení : dne 13. 4. 2011 v 15.00 hodin
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení.
Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách města
Klatovy: www.klatovy.cz
složka Městský úřad Klatovy
složka Úřední deska
složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu do
31. 3. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne
město Klatovy, odbor rozvoje města,
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková,
e-mail: jkudrnkova@mukt.cz
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