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Z Á P I S  č. 1 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klatov  
konaného dne 24.10.2022 v 19:00 hodin ve velkém sále KD  

 
 
Přítomno:  26 členů ZM 
 
 
Omluveni:  MUDr. Kuneš 
 

 
 
 

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 2022-2026 

6) Stanovení uvolněných/neuvolněných 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) Závěr 

 
 

 

 

 

 
Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
  

https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp
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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 18.10.2022. 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 Zedlová, 
Mgr. Šustrová. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – volební komise byla schválena. 
 
 
Návrhová komise: Ing. Nový, MBA, p. Pošefka a Mgr. Šklebený. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – návrhová komise byla schválena.  
 
 
Ověřovatelé: p. Fiala a JUDr. Štancl. 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – ověřovatelé zápisu byli schváleni. 
 
 
4. SCHVÁLENÍ  PROGRAMU  ZM 
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Mgr. Salvetr – navrhuji tajnou volbu v případě volby starosty města, místostarostů a 
radních. Volba aklamací čili volba veřejná, která by se týkala zastupujícího 
místostarosty, předsedů finančního a kontrolního výboru. 
 
JUDr. Štancl – jaký je důvod oddělení hlasování zastupujícího místostarosty od 
ostatních? 
 
Pan starosta – prováděli jsme to tak i při minulých ustavujících zastupitelstvech, 
abychom jednoho člověka nevolili dvakrát tajnou volbou. 
 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – způsob hlasování byl schválen – volba 
starosty, místostarostů a členů RM – tajně, ostatní body aklamací. 
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PROGRAM JEDNÁNÍ 
Mgr. Salvetr seznámil přítomné s programem jednání. K programu nebyly žádné 
připomínky. 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – program ZM byl schválen. 
 
 
5. SCHVÁLENÍ  JEDNACÍHO  ŘÁDU  ZM  NA  VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2018-2022 
 
Mgr. Salvetr – do jednacího řádu byl doplněn on-line přenos jednání ZM. 
 
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 2022-
2026 byl schválen. 
 
 
6.  STANOVENÍ  UVOLNĚNÝCH/NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ  ZM  A  POČTU  ČLENŮ  
RADY  MĚSTA 
 
Mgr. Salvetr – máme 9 členů rady města. Jen připomínám, že starosta, 
místostarostové jsou součástí těchto 9 členů. Pro následující období navrhuji za klub 
ODS, aby byli uvolněni 3 lidé – starosta a 2 místostarostové a 1 místostarosta 
vykonával svůj mandát jako neuvolněný, k tomu potom bude 5 členů rady. 
 
Mgr. Pavlas, Ph.D. – z jakého důvodu bude nyní o jednoho místostarostu více? 
 
Pan starosta – připomínám znovu, že to bude neuvolněný místostarosta, i 
v povolebních vyjednáváních na tom byla shoda. Důvod je jednak symbolický, protože 
uskupení vstupující do koalice vzneslo požadavek na místostarostu, celkem logicky, 
neuvolněného. Druhá věc je daleko podstatnější: chtěl bych, aby se místostarostové 
intenzivně věnovali také našim organizacím, jejich hospodaření, a to by měl být právě 
mandát toho neuvolněného místostarosty.  
 
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, jeden místostarosta bude neuvolněný. 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. 
 
JUDr. Štancl – navrhuji hlasovat zvlášť. 
 
Hlasování – starosta a 2 místostarostové: pro se hlasovalo 26 členů ZM – ZM 
určilo, že starosta a dva místostarostové budou pro výkon funkce uvolněni. 
 
 
Hlasování – neuvolněný místostarosta: pro hlasovalo 17 členů ZM, proti byli 
4 členové a 5 členů se zdrželo hlasování – ZM určilo, že jeden místostarosta bude 
neuvolněný. 
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Hlasování – 5 členů rady města: pro hlasovalo 26 členů ZM – ZM určilo, že počet 
členů rady města vyjma starosty a tří místostarostů bude pět. 
 
 
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.  
 
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. 
 
Ing. Jarošík – vydáno bylo 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 hlasovacích lístků. 
 
Hlasování: pro Mgr. Salvetra hlasovalo 18 členů ZM, 8 hlasů bylo neplatných – 
starostou města byl zvolen Mgr. Rudolf Salvetr. 
 
Mgr. Salvetr poděkoval za zvolení do funkce starosty města. 
 
 
8.  VOLBA  MÍSTOSTAROSTŮ 
 
a) Volba uvolněných místostarostů 
Ing. Jarošík – volba bude probíhat podle volebního řádu, citoval volební řád. 
 
Ing. Jarošík – prosím návrhy na uvolněné místostarosty města Klatov. 
 
MUDr. Janek – navrhuji za Nestraníky Ing. Martina Kříže. 
 
Ing. Jarošík – ptám se navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. Kříž – ano, přijímám. 
 
Mgr. Salvetr – za klub ODS navrhuji Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Jarošík – ptám se navrženého kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Ing. V. Chroust – ano, přijímám. 
 
Ing. Jarošík – máme 2 kandidáty na funkci místostarosty: Ing. Martina Kříže a 
Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Jarošík – bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 20 bylo platných a 
6 neplatných. 
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Hlasování:  Ing. Chroust – 19 hlasů  
Ing. Kříž – 19 hlasů. 
 

Novými uvolněnými místostarosty města byli zvoleni Ing. Václav Chroust a 
Ing. Martin Kříž. 
 
Ing. Chroust a Ing. Kříž poděkovali za zvolení do funkce. 
 
b) Volba neuvolněného místostarosty 
Pan tajemník – prosím návrhy na neuvolněného místostarostu. 
 
Ing. Votípka – za ANO a ČSSD navrhuji Bc. Pavla Stroleného. 
 
Pan tajemník – ptám se kandidáta, zda kandidaturu přijímá? 
 
Bc. Strolený – ano, přijímám. 
 
 
Pan tajemník – konstatuji, že jediným kandidátem na post neuvolněného místostarosty 
je Bc. Pavel Strolený. 
 
Hlasování: bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 17 bylo platných a 9 neplatných 
– neuvolněným místostarostou byl zvolen Bc. Pavel Strolený. 
 
Bc. Strolený poděkoval za zvolení. 
 
 
9. VOLBA  ZATUPUJÍCÍHO  MÍSTOSTAROSTY  
 
Mgr. Salvetr – volba zastupujícího místostarosty proběhne aklamací. Na tuto funkci 
navrhuji Ing. Václava Chrousta. 
 
Ing. Chroust – ano, přijímám. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 25 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – Ing. Václav 
Chroust byl zvolen zastupujícím místostarostou. 
 
 
10. VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA 
 
Ing. Jarošík – přečetl volební řád – volba členů RM. Rada města má 9 členů (kromě 
starosty a místostarostů je voleno 5 členů RM). Kdo se vzdává členství v RM? 
Členství se vzdávají: Mgr. Kopecký 
 Mgr. Pleticha 
 Ing. Kristová 
 pí Šeflová 
 MUDr. Janek. 
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Hlasování: bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, z toho 26 bylo platných – novými členy 
rady města byli zvoleni: 

• MUDr. Chroust – 17 hlasů 

• p. Pošefka – 14 hlasů 

• p. Šefl – 15 hlasů 

• Mgr. Šklebený – 17 hlasů 

• Ing. Votípka – 16 hlasů 
 
Novými členy RM byli zvoleni: MUDr. Chroust, p. Pošefka, p. Šefl, Mgr. Šklebený 
a Ing. Votípka. 
 
 
11. VOLBA PŘEDSEDŮ KONTROLNÍHO VÝBORU A FINANČNÍHO VÝBORU ZM  
 
Pan starosta – prosím o návrh na předsedu Kontrolního výboru. 
 
Ing. Nový, MBA – za hnutí Klatovy 21 navrhuji RNDr. Kateřinu Vágnerovou. 
 
Pan starosta – přijímáte kandidaturu? 
 
RNDr. Vágnerová – ano, přijímám. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – RNDr. Vágnerová byla zvolena předsedkyní 
Kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 
Pan starosta – prosím o návrh na předsedu Finančního výboru. 
 
Ing. Pošarová – za SPD navrhuji Ing. Jána Ridzoně. 
 
Pan starosta – souhlasíte s kandidaturou? 
 
Ing. Ridzoň – ano, souhlasím. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – Ing. Ridzoň byl zvolen předsedou 
Finančního výboru zastupitelstva města. 
 
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 předsedkyni Kontrolního 
výboru RNDr. Kateřinu Vágnerovou a za předsedu Finančního výboru Ing. Jána 
Ridzoně. 
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12.  ODMĚŇOVÁNÍ  NEUVOLNĚNÝCH  ČLENŮ  ZM 
 
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: 

Funkce Výše odměny 

Člen ZM 2.569 Kč 

Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5.137 Kč 

Člen ZM + člen komise 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru 4.281 Kč 

Člen ZM + člen výboru + člen komise 4.681 Kč 

Člen RM 10.274 Kč 

Člen RM + předseda komise 12.274 Kč 

Člen RM + člen komise 10.674 Kč 

Člen RM + předseda komise + člen komise 12.674 Kč 

Neuvolněný místostarosta 46.233 Kč 

 
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: 

Funkce  

Nečlen ZM, předseda komise 2.000 Kč 

Nečlen ZM, člen komise nebo výboru  400 Kč 

 
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 nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon 
zastávané funkce.  
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Doc. Čerba, Ph.D. – částka pro neuvolněného místostarostu – proč je tak v nepoměru 
s ostatními neuvolněnými členy? 
 
Pan starosta – vychází ze zákona. 
 
Hlasování: pro se hlasovalo 26 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
13. ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Ing. Nový, MBA. 
 
Hlasování: pro hlasovalo 26 členů ZM – zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Klatov. 
 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva města se uskuteční 22.11.2022 a 
20.12.2022. 
 
Ve 20.30 hodin pan starosta ukončil ustavující jednání Zastupitelstva města Klatov. 
 
Ze zasedání je pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 


