
U S N E S E N Í 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov,  
konaného dne 5.11.2018 v 17:00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Klatovech 

 
 

I. 
Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád zastupitelstva města na volební období 
2018-2022. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon 
funkce uvolněni. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99          
odst. 3 zákona o obcích určilo, že celkový počet členů rady města bude devět. 
 

 
III. 

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, zvolilo: 

• do funkce starosty města    Mgr. Rudolfa Salvetra 
• do funkce místostarosty města  Ing. Václava Chrousta 
• do funkce místostarosty města  Ing. Martina Kříže. 

 
 

IV. 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, určilo Ing. Václava Chrousta zastupujícím místostarostou 
v době nepřítomnosti starosty města. 

 
 

V. 
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, zvolilo kromě starosty a dvou místostarostů dalších šest 
členů rady města: 

• Aleš Buriánek 
• Petr Fiala 
• MUDr. Miloš Chroust 
• MUDr. Michal Janek 
• MUDr. Bohumil Kuneš 
• Mgr. Jaromír Veselý 

 
 

VI. 
Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o zřízení kontrolního a finančního 
výboru. Zastupitelstvo města zvolilo za předsedu kontrolního výboru Ing. Petra Votípku 
a za předsedu finančního výboru Pavla Stroleného. 
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VII. 
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 podle uvedeného návrhu: 
a) pro rok 2018 s účinností od 05.11.2018 
b) pro období od r. 2019 s účinností od 01.01.2019.  
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, podle 
uvedeného návrhu s účinností od 05.11.2018. 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 05.11.2018. 

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


