
U S N E S E N Í 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 12.12.2017 v 19:00 hodin 
v KD v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání ZM, 
konaného dne 07.11.2017. 
 
 

II. 
K úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 3 zprávy): zastupitelstvo města 
rozhodlo po povinné lhůtě zveřejnění záměru vybraných úkonů o schválení 
následujících majetkoprávních úkonů: 
- směna nemovitostí - úkony č. 2, 3, 
- prodej nemovitostí - úkon č. 1, 
- dar stavby do majetku města - úkon č. 4; 
 
k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 4 - 6 zprávy) záměry: zastupitelstvo 
města rozhodlo o schválení záměrů majetkoprávních úkonů:  
- prodej nemovitostí - úkon č. 1,  
a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 
 
Zastupitelstvo rozhodlo o zamítnutí záměrů majetkoprávních úkonů uvedených 
v části B: 
- prodej nemovitostí - úkony č. 2, 3, 
- výkup nemovitostí - úkon č. 4. 
 
 

III. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017. 
 
 

IV. 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatov na roky 2018-2022 
b) rozpočet města Klatov na rok 2018 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu 441.612 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu 319.240 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu pro rok 2018 105.792 tis. Kč 
• Zapojení rozpočtové rezervy roku 2017 143.670 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle Přílohy 

č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Splátky úvěrů ve výši 16.580 tis. Kč dle Přílohy č. 5 
• Limit na platy zaměstnanců města Klatov dle Přílohy č. 6 
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• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2018 dle Přílohy č. 7.  
 
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí 
níže uvedeným subjektům: 
• Tělovýchovná jednota Start Luby    350.000 Kč 
• Stálá divadelní scéna Klatovy    700.000 Kč 
• Hockey club Klatovy 2.150.000 Kč 
• Senior HC Klatovy, s.r.o.    350.000 Kč 
• SK Klatovy 1898, z.s. 300.000 Kč 
• Basketbalový klub Klatovy    370.000 Kč 

 
3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 850.000 Kč Pošumavskému auto moto klubu v AVČ 
ze Zlatého fondu pro rok 2018 a ve stejné výši i pro rok 2019 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. 

 
 

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

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu                
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Klatov podle uvedeného 
návrhu s účinností od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.             
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční 
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Klatov, podle 
uvedeného návrhu s účinností od 01.01.2018. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

3) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den, maximálně 
však 2.000 Kč měsíčně, s účinností od 01.01.2018. 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města schválilo úhradu hypotečního úvěru č. 0378/02/2038 
uzavřeného s ČSOB a. s. na financování rekonstrukce domu 125/V, Plánická ul., 
Klatovy, v plné výši ke dni 24.06.2018 za podmínky, že členové družstva uhradí 
k 15.04.2018 částku minimálně 3,3 mil. Kč.  
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VII. 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení platnosti dotačního programu města 
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města 
Klatov a integrovaných obcí“ do 31.12.2018. 
 
 

VIII. 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
dotace na obnovu fasády objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice, ve výši 100.000 Kč 
v souladu s „Programem pro poskytování dotací - Podpora úprav objektů v památkové 
zóně 2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  
 
 

IX. 
Zastupitelstvo města neschválilo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní z 23.09.2009, týkajícího se prodloužení termínu pro dokončení stavby 
cyklostezky do 31.12.2020 (kolaudační souhlas) a zároveň prodloužení doby 
k uzavření vlastní kupní smlouvy mezi městem Klatovy a Ing. Milanem Holubem na 
stavbu cyklostezky na pozemku pp.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov a pozemku pod 
stavbou do 30.06.2021. 
 
 

X. 
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání změny č. 1 ÚP Klatovy. Uložilo odboru 
výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny. 
 
 

XI. 
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov v předloženém znění. 
 
 

XII. 
Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na rok 2018 takto: 
a) vodné  cena 30,61 Kč/m3 (tj. 35,20 Kč včetně DPH) 
b) stočné cena 24,75 Kč/m3 (tj. 28,46 Kč včetně DPH). 
 
 

XIII. 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky z fóra Zdravého města a následné 
ankety včetně rozpracovaných jednotlivých témat pro konkrétní řešitele. 
 
 

XIV. 
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou Kontrolního výboru zastupitelstva 
města. 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Chroust 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
 místostarosta 
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