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Z Á P I S  č.  22 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
08.03.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti č. 9 MěÚ 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 18 členů ZM (v 18:20 h se dostavil RNDr. Haviar, Ph.D.) 
 
 
Omluveni: Ing. Baroch, Ing. Frydrych, p. Mašek, MUDr. Chroust, p. Fiala, 

MUDr. Jelínek, Ing. Zavřel, Mgr. Šklebený 
 
 
 
Přítomno občanů: 5 

 
 
 

Program:  
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  

1) Finanční dar na humanitární pomoc při řešení uprchlické krize na Ukrajině 

2) Vypovězení partnerské smlouvy s městem Polevskoj 

3) Zprávy vedení města 

4) Diskuse  

5) Usnesení a závěr  
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města 
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
01.03.2022 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 18 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: Mgr. 
Kopecký i p. Rehák zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Mgr. Kopecký a p. Rehák. 
 
Hlasování – Mgr. Kopecký: pro se vyslovilo 17 členů, 1 člen se zdržel hlasování – 
Mgr. Kopecký byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – p. Rehák: pro se vyslovilo 17 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
p. Rehák byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MUDr. Janek, Bc. Strolený a 
p. Šafránek. 
 
Hlasování – MUDr. Janek: pro se vyslovilo 18 členů ZM – MUDr. Janek byl 
zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Bc. Strolený: pro se vyslovilo 18 členů ZM – Bc. Strolený byl zvolen 
členem návrhové komise. 
 
Hlasování – p. Šafránek: pro se vyslovilo 17 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– p. Šafránek byl zvolen členem návrhové komise. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů.  
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM - způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM - program jednání byl schválen. 
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1. FINANČNÍ DAR NA HUMANITÁRNÍ POMOC PŘI ŘEŠENÍ UPRCHLICKÉ 
KRIZE NA UKRAJINĚ 

 
Samostatná Ukrajina se stala obětí vojenské agrese ze strany Ruské federace. Ke 
zmírnění dopadů ozbrojeného konfliktu na obyvatele Ukrajiny pořádá mj. nezisková 
organizace Člověk v tísni finanční sbírku pod názvem “SOS Ukrajina“. Výtěžek je 
určen na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. 
 
Navrhujeme z rozpočtu města poskytnout finanční prostředky ve výši 500.000 Kč, a 
to bankovním převodem na transparentní účet organizace Člověk v tísni „SOS 
Ukrajina“, č. ú. 0093209320/0300. 
 
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku ve výši 
500.000 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč na 
transparentní účet organizace Člověk v tísni „SOS Ukrajina“, číslo účtu 
0093209320/0300. 
 
Pan starosta – v tuto chvíli jsme schopni poskytnout 5 bytů, většina z nich je 
dokončena, připravena, o jednom z bytů bylo rozhodnuto na základě žádosti 
z minulého týdne – ubytování bylo poskytnuto na 3 měsíce. V tuto chvíli se snažíme 
zjistit kondice, za kterých ubytování bude probíhat, hranice 3 měsíců byla zvolena 
úmyslně, nemyslíme si, že bychom měli ubytování poskytovat bezplatně na delší 
dobu, budeme jednat jak s hejtmanstvím, tak hejtmanství jedná se státem. Snad 
ještě tento týden bude k tomu projednán příslušný zákon v Parlamentu, který jasně 
stanoví kondice, za kterých ti lidé budou ubytováni a za kterých jim budou 
poskytovány některé věci včetně omezené doby zdravotního pojištění. 
Objevuje se celá řada lidí s tím, že chce pomoci Ukrajině a že přiveze lidi, ale jejich 
pomoc končí tam, že přijdou na úřad a řeknou, že je chtějí ubytovat. Dohoda 
s hejtmanstvím je taková, že všichni lidé, kteří přichází, musí odjet na Krajské 
registrační centrum, aby se o těch lidech vědělo, aby se zaregistrovali. Pokud 
nebudou zaregistrováni, nemůžeme jim služby poskytnout. 
Zítra proběhne další zasedání krizového štábu za účasti úřadu práce, chceme se 
bavit o možnosti, jak lidi zaměstnávat. Jsou připraveny i školy, aby dokázaly 
přijmout určité množství dětí. 
 
P. Rehák – bavili jsme se o ubytování, stravování atd. příchozích, kterým bude 
poskytnuta pomoc. Vy jste říkal, že to půjde z kapitoly krizového… 
 
Pan starosta – na to prvotní ubytování, vybavení máme vyčleněno 300 tisíc korun 
z krizového řízení, čili není nutné v tuto chvíli dělat rozpočtové opatření. 
 
P. Rehák – do dalšího zastupitelstva nám to bude stačit? 
 
Pan starosta – ano, další zastupitelstvo je za tři týdny, to by nám mělo stačit.  
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Ing. Kristová – je tady v Klatovech, nebo v rámci městského úřadu osoba, která 
komunikuje s krizovým centrem v Plzni? Nabídla jsem do Plzně do krizového centra 
byt a zatím se mi nikdo neozval. 
 
Pan starosta – oni nabídky vytěžují podle potřeby. Za město jsme na krizovém 
štábu určili slečnu Michaelu Jánskou, která má tyto věci na starosti, poskytuje 
informace.  
 
Hlasování: pro se vyslovilo 18 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
2.  VYPOVĚZENÍ  PARTNERSKÉ  SMLOUVY  S  MĚSTEM  POLEVSKOJ 
 
Z důvodu agrese a postupu Ruské federace vůči sousední Ukrajině navrhujeme 
ukončení spolupráce s partnerským městem Polevskoj (Ruská federace).  
Město Klatovy nebude dále udržovat vztahy s městskou samosprávou, která je 
součástí útočícího státu, porušujícího mezinárodní právo. 
Formálním výrazem tohoto kroku je ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 
27.01.2010. 
 
Rada města na svém zasedání 08.03.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit 
ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 27.01.2010 mezi městem Klatovy a 
městem Polevskoj (Ruská federace). 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo ukončení Smlouvy o partnerství podepsané dne 
27.01.2010 mezi městem Klatovy a městem Polevskoj (Ruská federace). 
 
Mgr. Kopecký – návrh: do budoucna hledat navázání smlouvy s ukrajinským 
městem. 
 
Pan starosta – je to právo zastupitelstva, určitě se k tomu vrátíme. 
 
P. Rehák – dostal jste nějakou reakci na dopis, který jste posílal? 
 
Pan starosta – je to 14 dní, co jsem odeslal dopis do Polevského s žádostí 
o podporu hledat mírové řešení, dosud jsem odpověď nedostal. Dopis šel jak 
mailem, tak písemně, bez reakce. 
 
P. Rehák – smlouva trvala několik let, nebyla založena na nějaké politické 
platformě, bylo to partnerství, které jste zmínil sám, ať už sportovci nebo hudebníci 
atd. Myslím si, že nejdou z rozpočtu finance přímo do toho města, území, federace. 
Vzhledem k situaci bych navrhl pouze přerušení s tím, že se to může obnovit. 
 
Pan starosta – je pochopitelně možné smlouvu uzavřít znovu. Beru to jako 
protinávrh. 
 
Hlasování – protinávrh (přerušení smlouvy): pro se vyslovil 1 člen ZM, proti bylo 
13 členů a 4 členové se zdrželi hlasování – protinávrh nebyl schválen. 
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Hlasování – návrh: pro se vyslovilo 17 členů ZM, 1 člen byl proti – návrh byl 
schválen. 
 
 
3.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Ing. Chroust pozval zastupitele na rozbory hospodaření 15.03.2022, od 15 hodin se 
budou projednávat odpady. 
 
 
4.  DISKUSE 
 
P. Rehák – byl bych rád, aby zaznělo, že mezi námi žijí lidé, kteří jsou z Ruska, 
nerad bych, aby na ně veřejnost reagovala negativně, oni za to nemohou. Mohli 
bychom na oficiálních stránkách také podpořit to, že není možné se chovat nelidsky 
k lidem, kteří tady jsou a jsou z Ruska. Jestli bychom mohli takové stanovisko 
vydat? 
 
Pan starosta – to není problém. Zatím jsem nezaznamenal ani z našich škol, že by 
v Klatovech k této věci došlo. Vím, že v Praze byly nějaké konflikty. 
 
 
V tuto chvíli se dostavil RNDr. Haviar, Ph.D., počet zastupitelů se zvýšil na 19. 
 
 
5.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Bc. Strolený. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
V 18:30 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 22. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
 
Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Připomínky z diskuse ZM 
1) Mgr. Kopecký – hledat cesty k navázání partnerství s ukrajinským městem. 
 
2) P. Rehák – zveřejnit na internetových stránkách města článek (prosbu), aby se 

lidé chovali slušně k občanům Ruska. 


