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Z Á P I S  č. 1 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov,  
konaného dne 05.11.2018 v 17:00 hodin ve velkém sále KD  

 
 
Přítomno:  26 členů ZM 
 
 
Omluveni:  JUDr. Štancl 
 
Přítomno občanů: 31 (dle prezenční listiny) 

 
 
 

Program:   

1) Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  

2) Složení slibu nově zvolených členů ZM 

3) Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4) Schválení programu ZM 

5) Schválení Jednacího řádu ZM na volební období 2018-2022 

6) Stanovení uvolněných členů ZM a počtu členů RM 

7) Volba starosty 

8) Volba místostarostů 

9) Volba zastupujícího místostarosty 

10) Volba členů Rady města Klatov 

11) Volba předsedů Kontrolního výboru a Finančního výboru ZM 

12) Odměňování neuvolněných členů ZM 

13) Usnesení a závěr 
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1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZM 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a řídil Mgr. Rudolf Salvetr. Přivítal 
všechny zastupitele i klatovskou veřejnost. Konstatoval, že dnešní zasedání 
ustavujícího zastupitelstva města bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91, odst. 
1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Bylo svoláno písemnou 
pozvánkou z 29.10.2018. Dále uvedl, že je přítomno 26 členů ZM. Všem 
zastupitelům bylo předáno osvědčení o zvolení. 
 
 
2. SLOŽENÍ SLIBU NOVĚ ZVOLENÝCH ČLENŮ ZM 
 
Podle zákona o obcích musí zastupitel na prvním jednání ZM složit slib. Tento slib 
zastupitel potvrzuje slovem „slibuji“ a stvrzuje svým podpisem. 
Znění slibu přednesl Ing. Jarošík a po přečtení předstupovali členové ZM 
k předsedajícímu, aby složili slib. Toto pak stvrdili svým podpisem na písemném 
znění slibu. 
 
 
3. VOLBA VOLEBNÍ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 
 
Volební komise: Ing. Jarošík, p. Tománek, pí Kudryová, pí Burešová, pí Koželuhová, 
Mgr. Šustrová. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM - volební komise byla schválena. 
 
 
Návrhová komise: Ing. Baroch, MUDr. Chroust a p. Strolený. 
 
Hlasování - Ing. Baroch: pro hlasovalo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -           
Ing. Baroch byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování - MUDr. Chroust: pro hlasovalo 26 členů ZM - MUDr. Chroust byl zvolen 
členem návrhové komise. 
 
Hlasování - p. Strolený: pro hlasovalo 26 členů ZM - p. Strolený byl zvolen členem 
návrhové komise. 
 
 
Ověřovatelé: p. Rehák, p. Pošefka.  
 
Hlasování - p. Rehák: pro hlasovalo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -             
p. Rehák byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování - p. Pošefka: pro hlasovalo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování -            
p. Pošefka byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
 
 



   

3 
 

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 volbu starosty, 
místostarostů a rady města tajně v souladu s naším volebním řádem, o dalších 
bodech aklamací. 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - způsob hlasování byl schválen - volba 
starosty, místostarostů a členů RM - tajně, ostatní body aklamací. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
Mgr. Salvetr seznámil přítomné s programem jednání. K programu nebyly žádné 
připomínky. 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - program ZM byl schválen. 
 
 
5. SCHVÁLENÍ  JEDNACÍHO  ŘÁDU  ZM  NA  VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2018-2022 
 
JEDNACÍ ŘÁD 
Všichni zastupitelé tento řád obdrželi. K jednacímu řádu nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM - jednací řád ZM na volební období 2018-
2022 byl schválen. 
 
 
6.  STANOVENÍ  UVOLNĚNÝCH  ČLENŮ  ZM  A  POČTU  ČLENŮ  RM 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích, v platném znění, určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon 
funkce uvolněni. 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. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
7. VOLBA  STAROSTY 
 
Ing. Jarošík - volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Volba starosty 
Ing. V. Chroust - do funkce starosty města navrhuji za ODS Mgr. Rudolfa Salvetra. 
Mgr. Salvetr má všechny lidské i odborné předpoklady pro to, aby tuto funkci 
vykonával, stejně poctivě jako ji vykonával po tři volební období. Rád bych 
připomenul, že byl zvolen největším počtem hlasů od voličů. 
 
Ing. Jarošík - ptám se navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí? 
 
Mgr. Salvetr - ano, s kandidaturou souhlasím. 
Ing. Jarošík - jediným kandidátem na funkci starosty je Mgr. Rudolf Salvetr. 
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Ing. Jarošík - vydáno bylo 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 hlasovacích lístků. 
 
Hlasování: pro Mgr. Salvetra hlasovalo 24 členů ZM, 2 hlasy byly neplatné - 
starostou města byl zvolen Mgr. Rudolf Salvetr. 
 
Mgr. Salvetr - vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předně 
poděkoval za hlasy, které jste mně ve vaší volbě dali. Kdybyste se mě zeptali v tuto 
chvíli, co cítím, tak poslední co by to bylo, je úleva. Možná, že si řeknete, vždyť není 
zvolen starostou města poprvé, a já k tomu dodávám - právě proto. Cítím určitou tíhu 
a hlavně velkou zodpovědnost, protože dobře vím, co tato práce obnáší, že to nejsou 
jen tyto slavnostní chvíle ustavujícího zastupitelstva města, ale tu tíhu zodpovědnosti 
necítím pouze za sebe, ale cítím ji také za vás. Čtyři roky jsou možná krátké období, 
ale někdy také velmi dlouhé, zejména ve chvílích, kdy se ve městě odehrávají věci 
jako povodně, či někomu začne hořet střecha nad hlavou, tak ten čas běží strašně, 
strašně dlouho. Podobně jako vašim předchůdcům i vám popřeji hodně síly, hodně 
zodpovědnosti a velkou míru spolupráce, protože jenom tak je šance pro zastupitele 
města posunout aspoň o kousek život jeho obyvatel k lepšímu, anebo jej aspoň 
zachovat jaký je. Těch úkolů, plánů je celá řada a mluvím-li o zodpovědnosti, říkám 
k tomu taky jedno - podstatnou prací zastupitele, starosty je také říkat ne. Ona to 
není zodpovědnost těch čtyř let, kdy můžeme splnit ledacos, ale je třeba vidět za 
horizont těch čtyř let, a že přijdou další zastupitelé, další starostové města a měli by 
mít aspoň takovou startovací pozici, jakou máme my dnes a za kterou patří dík těm, 
kteří město spravovali v předešlých letech. Dámy a pánové, přeji vám úspěšné 
vykročení na tuto cestu a přeji vám, až bude podzim roku 2022, abyste mohli říct, 
mnohé se nám ve městě podařilo a máme také plány, jak v té naší práci pokračovat. 
Děkuji vám. 
 
 
8.  VOLBA  MÍSTOSTAROSTŮ 
 
Ing. Jarošík - volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Ing. Jarošík - prosím návrhy na místostarosty města Klatov. 
 
Mgr. Salvetr - dovoluji si navrhnout svého kolegu Ing. Václava Chrousta, který 
spravuje velmi bedlivě městské finance již po dvě volební období, řada těch věcí,           
o kterých jsme zde mluvili, se podařila díky jeho schopnosti spolupracovat napříč 
spektrem zastupitelů a domluvit se na prioritách, které jsou pro město potřebné. 
Myslím si, že to je ten nejzásadnější důvod krom jiných drobnějších, pro které si jej 
dovolím navrhnout jako místostarostu města. 
 
Ing. Jarošík - ptám se navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. V. Chroust – ano, přijímám. 
 
Mgr. Veselý - navrhuji za Nestraníky Ing. Martina Kříže, který také tuto funkci 
vykonával a vykonával ji pečlivě a velice dobře. Myslím, že spolu s  kolegy Salvetrem 
a Chroustem vytvořili dobrý tvůrčí tým a že by bylo vhodné v tomto pokračovat.  
 
Ing. Jarošík - ptám se Ing. Kříže, zda kandidaturu přijímá? 
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Ing. Kříž - ano, přijímám. 
 
Ing. Jarošík - máme 2 kandidáty na funkci místostarosty: Ing. Václava Chrousta a         
Ing. Martina Kříže. 
 
 
Ing. Jarošík - bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 23 bylo platných a                       
3 neplatné. 
 
Hlasování:  Ing. Chroust - 22 hlasů  

Ing. Kříž - 20 hlasů. 
 

Novými místostarosty města byli zvoleni Ing. Václav Chroust a Ing. Martin Kříž. 
 
Ing. Chroust - hezký večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za 
důvěru, kterou jste mi projevili, samozřejmě bych chtěl poděkovat i voličům, kteří nás 
sem do tohoto večera poslali. Beru to opravdu jako důvěru, jak závazek, těším se na 
spolupráci s vámi se všemi.  
 
Ing. Kříž - dobrý večer, dámy a pánové, i já bych vám rád poděkoval za důvěru, 
kterou jste mi dali, vážím si toho a věřím, že s vámi, kteří jste již byli zastupiteli, že 
budeme spolupracovat stejně tak dobře jako to bylo v tom uplynulém období a s vámi 
novými se těším na spolupráci, věřím, že bude plodná. Děkuji. 
 
 
9. VOLBA  ZATUPUJÍCÍHO  MÍSTOSTAROSTY  
 
Mgr. Salvetr - volba zastupujícího místostarosty proběhne aklamací. Na tuto funkci 
navrhuji Ing. Václava Chrousta. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - Ing. Václav Chroust byl zvolen 
zastupujícím místostarostou. 
 
 
10. 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: - p. Peter Pošefka 
 - Mgr. Jaroslav Pleticha 
 - Ing. Ivan Baroch 
 - p. Martin Mašek 
 - Ing. Hana Kristová  
 - Mgr. Lukáš Kopecký  
Ing. Jarošík - 1. kolo volby členů RM: vydáno 26 hlasovacích lístků, 23 bylo platných, 
3 byly neplatné. V 1. kole bylo zvoleno všech 6 členů RM. 
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Hlasování: výsledek 1. kola  - p. Aleš Buriánek - 17 hlasů 
 - p. Petr Fiala - 16 hlasů 
 - MUDr. Miloš Chroust - 17 hlasů 
 - MUDr. Michal Janek - 16 hlasů 
 - MUDr. Bohumil Kuneš - 16 hlasů. 
 - Mgr. Jaromír Veselý - 14 hlasů. 
 
Novými členy RM byli zvoleni: p. Aleš Buriánek, p. Petr Fiala, MUDr. Miloš 
Chroust, MUDr. Michal Janek, MUDr. Bohumil Kuneš, Mgr. Jaromír Veselý. 
 
 
11. VOLBA PŘEDSEDŮ KONTROLNÍHO VÝBORU A FINANČNÍHO VÝBORU ZM  
 
P. Strolený - za ANO navrhuji na předsedu kontrolního výboru Ing. Petra Votípku a 
na předsedu finančního výboru p. Pavla Stroleného. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM, 2 členové se zdrželi hlasování - 
zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o zřízení kontrolního a 
finančního výboru. Zastupitelstvo města zvolilo za předsedu kontrolního 
výboru Ing. Petra Votípku a za předsedu finančního výboru Pavla Stroleného. 
 
 
12.  ODMĚŇOVÁNÍ  NEUVOLNĚNÝCH  ČLENŮ  ZM 
 
1) Zastupitelstvo města schválilo 12.12.2017 výši měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva s účinností od 01.01.2018. Toto usnesení zastupitelstva 
pozbývá účinnosti ukončením jeho funkčního období. Pro nově ustavené 
zastupitelstvo je nutné znovu schválit výši odměn pro neuvolněné zastupitele, a to 
zvlášť pro listopad-prosinec 2018 a zvlášť od r. 2019, neboť novelizací příslušného 
nařízení dochází k navýšení odměn právě od 01.01.2019. 

 
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu 
poskytovat souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané 
funkce, a to za: 
• člena rady, 
• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu, 
• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. 
Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze 
zahrnout. Nelze tedy sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena 
zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky odměn v příloze nařízení 
vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či 
místostarosty s jakoukoli jinou funkcí. 

 
Návrh vychází z mechanismu výpočtu odměn, který byl uplatněn v r. 2014 
(usnesení zastupitelstva města 09.12.2014) a kde byly schváleny v případě 
souběhu funkcí částky 300 Kč (člen komise) a 600 Kč (předseda komise). 
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Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro r. 2018 a r. 2019 

Funkce 
výše 

odměny 
2018 

výše 
odměny 

2019 
poznámka 

Člen ZM 2 182 Kč 2 335 Kč 
Částka vychází přímo z nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

Člen ZM + předseda výboru nebo 
komise 4 365 Kč 4 670 Kč 

Částka vychází přímo z nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

Člen ZM + člen komise 3 637 Kč 3 892 Kč 
Částka vychází přímo z nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

Člen ZM + člen výboru 3 637 Kč 3 892 Kč 
Částka vychází přímo z nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

Člen ZM + člen výboru + člen 
komise 3 937 Kč 4 192 Kč 3892 Kč + 300 Kč 

Člen RM 8 729 Kč 9 340 Kč 
Částka vychází přímo z nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

Člen RM + předseda komise 9 329 Kč 9 940 Kč 9340 Kč + 600 Kč 

Člen RM + člen komise 9 029 Kč 9 640 Kč 9340 Kč + 300 Kč 
Člen RM + předseda komise + člen 
komise 9 629 Kč 10 240 Kč 9340 Kč +  600 Kč + 300 Kč 

 
 
2) Pokud nejsou členové/předsedové výborů/komisí členy zastupitelstva, je třeba 

vycházet z § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, dle něhož je zastupitelstvu 
vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, 
komisí a zvláštních orgánů obce. 

 
Návrh odměn nečlenům zastupitelstva - předsedům a členům komisí  
Funkce 2018 2019 
Nečlen ZM, předseda komise 2 000 Kč 2 000 Kč 
Nečlen ZM, člen komise nebo výboru 300 Kč 300 Kč 
 
 
3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu 

vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, lze přiznat odměnu až do výše 
2.000 Kč měsíčně.  
Zastupitelstvo města 12.12.2017 schválilo tuto odměnu ve výši 1.000 Kč za jeden 
obřadní den, maximálně však 2.000 Kč měsíčně (v souladu s ust. § 74 zák.            
o obcích). Navrhujeme tuto částku zachovat i pro další volební období. 

 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvu města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) 

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

 
Hlasování: pro se vyslovilo 26 členů ZM - usnesení bylo schváleno. 
 
 
13. USNESENÍ A ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise MUDr. Miloš Chroust. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM - usnesení z 1. jednání ZM bylo schváleno. 
 
Mgr. Salvetr: 
Zítra zasedne rada města, měla by schválit jednotlivé komise, poradní orgány rady 
města a já si pak dovolím vás oslovit o návrhy do těchto komisí, stejně tak příští 
zastupitelstvo města by mělo schválit členy jednotlivých výborů. 
Dále bych vás poprosil, protože dnes již každý zastupitel tak, jak jste složili slib, máte 
právo nosit městský znak u příležitosti např. oddávání, vítání občánků, tak bych vás 
požádal, ale musí to schválit zastupitelstvo, abyste návrhy dali do konce listopadu. 
Plánovaný termín prvního pracovního zastupitelstva města je 11. prosinec 2018, 
mělo by to být rozpočtové zastupitelstvo a vrátili bychom se k tomu systému úterý 
19:00 hodin, dnes - ta mimořádnost pondělní je dána výsledkem vyhlášení výsledků 
voleb a dodržení zákonného termínu. 
 
V 18.30 hodin pan starosta ukončil ustavující jednání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Ze zasedání je pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 


