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Z Á P I S  č. 1 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov,  
konaného dne 12.11.2014 v 19:00 hodin ve velkém sále KD  

 
 
Přítomno: 27 členů ZM 
 
 
Přítomno občanů: 52 (dle prezenční listiny) 

 
 
 

Program:   

1)  Zahájení jednání ZM 

2)  Složení slibu nově zvolených členů ZM 

3) Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4) Schválení programu ZM 

5) Schválení jednacího a volebního řádu ZM na volební období 2014 - 2018 

6) Volba starosty 

7) Volba místostarostů 

8) Volba členů Rady města Klatov 

9) Volba zastupujícího místostarosty 

10) Diskuse 

11) Usnesení a závěr 
 
Příloha: k bodu 5) 
 
 
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZM 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a řídil Mgr. Rudolf Salvetr. Přivítal 
všechny zastupitele i klatovskou veřejnost. Konstatoval, že dnešní zasedání 
ustavujícího zastupitelstva města bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91, odst. 
1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Bylo svoláno písemnou 
pozvánkou z 5.11.2014. Dále uvedl, že je přítomno všech 27 členů ZM. Všem 
zastupitelům bylo předáno osvědčení o zvolení. 
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2. SLOŽENÍ SLIBU NOVĚ ZVOLENÝCH ČLENŮ ZM 
 
Podle zákona o obcích musí zastupitel na prvním jednání ZM složit slib. Tento slib 
zastupitel potvrzuje slovem „slibuji“ a stvrzuje svým podpisem. 
Znění slibu přednesl Ing. Jarošík a po přečtení předstupovali členové ZM 
k předsedajícímu, aby složili slib. Toto pak stvrdili svým podpisem na písemném 
znění slibu. 
 
 
3. VOLBA VOLEBNÍ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 
 
Volební komise: Ing. Jarošík, pí Kudryová, pí Burešová, pí Koželuhová a Mgr. 
Šustrová 
 
Hlasování: pro hlasovalo 27 členů ZM - volební komise byla schválena. 
 
 
Návrhová komise: Ing. Kalivoda, Ing. Dio, Ing. Baroch. 
 
Hlasování - Ing. Kalivoda: pro hlasovalo 26 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Ing. Kalivoda byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - Ing. Dio: pro hlasovalo 26 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - Ing. Dio 
byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - Ing. Baroch: pro hlasovalo 26 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -             
Ing. Baroch byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Ověřovatelé: MUDr. Kollros, Mgr. Karnet. 
 
Hlasování - MUDr. Kollros: pro hlasovalo 26 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
MUDr. Kollros byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování - Mgr. Karnet: pro hlasovalo 26 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - 
Mgr. Karnet byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Další administrativní záležitostí byla informace o sčítačích hlasů, tzv. skrutátorkách - 
pro každou řadu členů ZM byla určena jedna skrutátorka - pí Kudryová a pí 
Koželuhová. Zapisovatelkou je pí Burešová. 
 
 
4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZM 
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Mgr. Salvetr - v prvé řadě je nutno rozhodnout, zda-li volba starosty, místostarostů a 
členů RM proběhne veřejným nebo tajným hlasováním. Navrhuji o osobách hlasovat 
tajně v souladu s naším volebním řádem, o dalších bodech aklamací. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 27 členů ZM - způsob hlasování byl schválen - volba 
starosty, místostarostů a členů RM - tajně, ostatní body aklamací. 
 
 
Mgr. Salvetr seznámil přítomné s programem jednání. K programu nebyly žádné 
připomínky. 
Hlasování: pro hlasovalo 27 členů ZM - program ZM byl schválen. 
 
 
5. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU ZM NA VOLEBNÍ OBDOBÍ  
2014 - 2018 
 
JEDNACÍ ŘÁD 
Všichni zastupitelé tento řád obdrželi. K jednacímu řádu nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro hlasovalo 27 členů ZM - jednací řád ZM na volební období 2014 - 
2018 byl schválen. 
 
 
VOLEBNÍ ŘÁD 
Mgr. Salvetr - způsob volby vysvětlí předseda volební komise Ing. Jarošík tak, aby 
byl srozumitelný i pro veřejnost. Tento volební řád vychází z řádu, který jsme 
používali v minulém zastupitelstvu. Před volbou starosty, místostarostů a členů RM je 
třeba rozhodnout, zdali volba proběhne tajně nebo veřejně.  
K volebnímu řádu nebyly žádné připomínky. 
 
Mgr. Salvetr - chtěl bych upozornit na 3 změny - bod 4 - písmeno l se mění na k 
 - bod 5 - písmeno n se mění na m 
 - bod 9 - písmeno m se mění na l. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 27 členů ZM - volební řád ZM na volební období 2014 - 
2018 byl schválen.  
 
 
6. VOLBA STAROSTY 
 
Ing. Jarošík - volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Volba starosty 
Ing. V. Chroust - do funkce starosty města navrhuji za ODS Mgr. Rudolfa Salvetra. 
Vykonával tuto funkci 2 volební období a ve volbách získal nejvíce hlasů. 
 
Ing. Jarošík - ptám se Mgr. Salvetra, zda tuto kandidaturu přijímá. 
 
Mgr. Salvetr - ano, přijímám. 
 
Ing. Jarošík - jediným kandidátem na funkci starosty je Mgr. Salvetr. 
 
Ing. Jarošík - vydáno bylo 27 hlasovacích lístků, z toho 7 lístků bylo neplatných, 20 
platných. 
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Hlasování: pro Mgr. Salvetra hlasovalo 20 členů ZM, 7 hlasů bylo neplatných - 
starostou města byl zvolen Mgr. Rudolf Salvetr. 
 
Mgr. Salvetr - dámy a pánové, velké poděkování za tuto důvěru, kterou jsem dostal. 
Pochopitelně velmi si vážím té důvěry, kterou jsem dostal před měsícem od svých 
spoluobčanů a tato je pro mě neméně cenná. Mohli byste říci, stává se starostou 
města potřetí, možná se mu to zdá všední, není tomu tak. Každé období bylo jiné a 
mé obrovské poděkování musí patřit těm, kteří ho se mnou prožívali velmi blízko - 
místostarostům, radním a pochopitelně všem zastupitelům. První období bylo 
provázeno totálně rozkopaným městem - akcí „Klatovy - čisté město“, v tom druhém 
velkých akcí nebylo tolik, ale byla jich celá řada. Velmi jsem si považoval toho, že za 
celých 8 let jsme se dokázali vždy shodnout na tom nejpodstatnějším pro naše 
město, a to bylo na jeho hospodaření, na jeho rozpočtech a páni místostarostové, ať 
už to byl Ing. Vrána nebo Ing. Chroust vždycky říkali: jsem hrdý na zastupitele, 
protože 27 rukou pro rozpočet, shoda na zásadních akcích pro město nevypovídá jen 
o shodě v zastupitelstvu, ale i o tom, že zastupitelé mají zájem na rozvoji svého 
města a na jeho zdraví. Dámy a pánové, velmi bych vás chtěl poprosit, aby i toto 
zastupitelstvo stejně uvážlivě a stejně rozhodně v určitých chvílích postupovalo i 
v následujících 4 letech. Jsem připraven ke spolupráci se všemi z vás a vím, že ve 
vás mohu hledat oporu. Děkuji vám. 
 
 
7.  VOLBA  MÍSTOSTAROSTŮ 
 
Ing. Jarošík - prosím návrhy na místostarosty města Klatov. 
 
Mgr. Salvetr - dovoluji si navrhnout Ing. Václava Chrousta. Již jsem zmínil jeho 
finanční vedení města a myslím si, že je to dostatečný důvod, i kdyby nebyl žádný 
jiný. 
 
Ing. Jarošík - ptám se Ing. V. Chrousta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. V. Chroust - ano přijímám. 
 
MUDr. Janek - navrhuji Ing. Martina Kříže. 
 
Ing. Jarošík - ptám se Ing. Kříže, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. Kříž - ano, přijímám. 
 
Mgr. Kučera - navrhuji Mgr. Věru Šlajsovou. 
 
Ing. Jarošík - ptám se Mgr. Šlajsové, zda kandidaturu přijímá? 
 
Mgr. Šlajsová - ano, přijímám. 
 
Ing. Jarošík - máme 3 kandidáty na funkci místostarosty: Ing. Václav Chroust,         
Ing. Martin Kříž a Mgr. Věra Šlajsová. 
 
 



   

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

Ing. Jarošík - bylo vydáno 27 hlasovacích lístků, 26 bylo platných a 1 neplatný. 
 
Hlasování:  Ing. Chroust - 23 hlasů  

Ing. Kříž - 14 hlasů 
Mgr. Šlajsová - 9 hlasů 

Novými místostarosty města byli zvoleni Ing. Václav Chroust a Ing. Martin Kříž. 
 
Ing. Chroust - dámy a pánové, dovolte i mně, abych vám poděkoval za podporu, i já 
jsem připraven spolupracovat se všemi zastupiteli a těším se, že budeme pokračovat 
v tom, co jsme započali. Ještě jednou vám děkuji. 
 
Ing. Kříž - já bych vám chtěl také poděkovat za své zvolení, na rozdíl od obou pánů 
přede mnou je to pro mě nová zkušenost a můžu vám tady slíbit, že taktéž budu 
spolupracovat se všemi zastupiteli a půjdu do věcí naplno. Ještě jednou vám děkuji. 
 
 
8. VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA 
 
Ing. Jarošík - přečetl volební řád - volba členů RM. RM má 9 členů (kromě starosty a 
místostarostů je voleno 6 členů RM). Kdo se vzdává členství v RM? 
Členství se vzdávají: - JUDr. Jiří Štancl 
 - Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer 
 - Ing. Ivan Baroch 
 - p. Jaroslav Pleticha 
 - p. Peter Pošefka 
 - MUDr. Roman Kollros 
 
Ing. Jarošík - 1. kolo volby členů RM: vydáno 27 hlasovacích lístků, 27 bylo platných. 
V 1. kole bylo zvoleno všech 6 členů RM. 
Hlasování: výsledek 1. kola  - Ing. Jiří Dio - 14 hlasů 
 - p. Petr Fiala - 19 hlasů 
 - MUDr. Miloš Chroust - 16 hlasů 
 - MUDr. Michal Janek - 18 hlasů 
 - Ing. Jaroslav Nejdl - 18 hlasů. 
 - Mgr. Věra Tomaierová - 14 hlasů 
Novými členy RM byli zvoleni: Ing. Jiří Dio, p. Petr Fiala, MUDr. Miloš Chroust, 
MUDr. Michal Janek, Ing. Jaroslav Nejdl a Mgr. Věra Tomaierová. 
 
 
9. VOLBA ZATUPUJÍCÍHO MÍSTOSTAROSTY  
 
Ing. Jarošík - přijímají místostarostové Ing. V. Chroust a Ing. Kříž kandidaturu? 
 
Ing. V. Chroust - ano, přijímám. 
 
Ing. Kříž - vzdávám se kandidatury.  
 
Ing. Jarošík - kandidátem se stává pouze Ing. Václav Chroust, ke zvolení je potřeba 
nadpoloviční většina hlasů, v našem případě 14. 
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Ing. Jarošík - bylo vydáno 27 hlasovacích lístků, 24 bylo platných a 3 neplatné. 
 
Hlasování: Ing. V. Chroust - 24 hlasů. 
Ing. Václav Chroust byl zvolen zastupujícím místostarostou. 
 
 
10. DISKUSE 
 
Mgr. Salvetr - prosí politické strany, aby do 28.11.2014 navrhli kandidáty do komisí a 
Finančního a Kontrolního výboru. Také do 28.11.2014 nahlásit zájemce, kteří chtějí 
oddávat a vítat nové občánky. Pozval přítomné oslavy 25. výročí 17. listopadu. Další 
jednání ZM bude 9. prosince 2014. 
 
 
11. USNESENÍ A ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Ing. Kalivoda. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 27 členů ZM - usnesení z 1. jednání ZM bylo schváleno. 
 
Ve 21.00 hodin pan starosta ukončil ustavující jednání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Ze zasedání je pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
 


