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Z Á P I S  č.  3 
 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
20.12.2022 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
Přítomno: 22 členů ZM 
 
 
Omluveni: MUDr. Kuneš, Mgr. Pavlas, Ph.D., Mgr. Šklebený, Mgr. Pleticha, 

p. Šafránek 
 
 
Přítomno občanů: 30 
 

 
 
 

Program:  

Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění úkolů 

2) Návrhy na majetkoprávní úkony 

3) Rozpočtové opatření č. 7/2022  
4) Návrh rozpočtu města pro rok 2023 + dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 

5) Návrh vodného a stočného na rok 2023 a dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě 

6) Zrušení peněžního fondu Čisté město 

7) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
8) Návrh vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 

městem Klatovy pro školní rok 2023/2024 
9) Jmenování odpovědného politického zástupce pro projekt Zdravé město 
10) Úprava čerpání Sociálního fondu 

11) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
12) Diskuse 

13) Závěr  
 
 
 
Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
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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 16.11.2022 ve 
smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech jednání, neboť při 
zahájení jednání je přítomno 22 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva města je přenášeno on-line. 
Online přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat 
na https://www.klatovy.cz/mukt/onlinezastupitelstvo.asp. 
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili: 
Mgr. Kopecký i Ing. Nejdl zápis podepsali a souhlasí.  
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: RNDr. Vágnerová a Ing. Votípka. 
 
Hlasování – RNDr. Vágnerová: pro se vyslovilo 22 členů – RNDr. Vágnerová byla 
zvolena ověřovatelkou zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Votípka: pro se vyslovilo 22 členů ZM – Ing. Votípka byl zvolen 
ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Šeflová, doc. Čerba, Ph.D., 
MUDr. Chroust. 
 
Hlasování – pí Šeflová: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – 
pí Šeflová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – doc. Čerba, Ph.D.: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – doc. Čerba, Ph.D., byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – MUDr. Chroust: pro se vyslovilo 22 členů ZM – MUDr. Chroust 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 22 členů ZM – způsob jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – program jednání byl schválen. 
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ 
 
S kontrolou plnění úkolů z 2. zasedání ZM konaného 22.11.2022 seznámil pan 
starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění úkolů z 2. zasedání ZM.  
 
 
2.  NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A – finální schválení majetkoprávních úkonů 
Majetkoprávní úkony, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 22.11.2022, byly 
zveřejněny ve dnech 24.11.2022 až 09.12.2022 a nebyly k nim doručeny námitky. 
 
Hlasování – úkony č. 1 a 2: pro se vyslovilo 22 členů ZM – úkony č. 1 a 2 byly 
schváleny. 
 
 
Část B – záměry majetkoprávních úkonů  
1) Výkup a směna pozemků (cesta Habartice – Barák) 
 k.ú. Habartice u Obytců – soukromé pp. č. 80/8 – 83 m2, 684/5 – 5 m2, 791/5 – 

38 m2, 792/7 – 5 m2, 792/11 – 13 m2, 90/5 – 2 m2, 399/3 – část 4 m2 a 800 – 5 m2, 
obecní – 399/1 – část 150 m2, žadatel: město Klatovy. 

 a) výkup pozemku  
b) směna pozemků  
Výměra a) 5 m2 

 b) 150 m2 
 ZP nebyl zadán, město vykupuje pozemky pod komunikacemi v integrovaných 

obcích za cenu 50,00 Kč/m2 (DPH nebude účtováno). 
  Město Klatovy ve spolupráci s mikroregionem Plánicko připravuje záměr 

vybudování cyklotras na Plánicku. Součástí záměru je rekonstrukce cesty 
z Habartic kolem vysílače Barák k hájovně Na Chuchli. Podmínkou provedení 
rekonstrukce s využitím vhodného dotačního titulu je vlastnictví pozemků pod 
cestou. Za tímto účelem již byly v roce 2019 ZM schváleny výkupy a směna 
pozemků. Jediný soukromý vlastník vypořádání pozemků neodsouhlasil, 
k dohodě o směně pozemků došlo až v 08/2022. Při geometrickém zaměření bylo 
zjištěno, že do cesty zasahuje ještě část vedlejšího soukromého pozemku, 
vlastníci souhlasili s prodejem pozemku za cenu obvyklou.  

 Rada města doporučila ZM schválit výkup a směnu. 
Osadní výbor – majetkoprávní vypořádání pozemků pod cestou inicioval. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o: 
a) výkupu části pp.č. 800 o výměře 5 m2 v k.ú. Habartice u Obytců do majetku 

města od , ,  a  
, , , za cenu smluvní 250,00 Kč (DPH 

nebude účtováno). 
b) směně pozemků pp.č. 80/8 – 83 m2, 684/5 - 5 m2, 791/5 – 38 m2, 792/7 – 5 m2, 

792/11 – 13 m2, 90/5 – 2 m2, 399/3 – část 4 m2, celkem 150 m2 z vlastnictví 
, ,  a , , 
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Klatovy, za část obecní pp.č. 399/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Habartice u Obytců, 
bez finančního plnění. 

Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2022 

 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.12.2021 schválilo rozpočet města pro 
rok 2022. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 124.033 tis. Kč, ze kterého byla 
v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022 vyčerpána, převážně na investiční akce roku 
2022, částka 77.856 tis. Kč. Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke 
konci roku 2021 ve výši 421.386 tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku 2021 činí 
238.857 tis. Kč) se pro rok 2022 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 
467.563 tis. Kč (po zohlednění RO č. 1/2022), která může být použita na financování 
jednotlivých akcí města v roce 2022.  

 
Návrh jejího dalšího použití obsahuje rozpočtové opatření č. 7/2022 – viz níže.  
Vliv rozpočtového opatření č. 7/2022 na rozpočet města pro rok 2022 je pak 
následující:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2021  421.386 tis. Kč 
(z toho rozpočtová rezerva 2021 238.857 tis. Kč) 
Rozpočtový přebytek 2022 124.033 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2022 celkem  545.419 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 1/2022               -77.856 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 2/2022 -154.204 tis. Kč 
Čerpání v rámci RO č. 3/2022  -28.652 tis. Kč 
Zvýšení v rámci RO č. 4/2022 14.574 tis. Kč 
Zvýšení v rámci RO č. 5/2022  48.706 tis. Kč  
Čerpání v rámci RO č. 6/2022     -5.271 tis. Kč 
Zvýšení v rámci RO č. 7/2022      7.906 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2022  350.621 tis. Kč 
 

Číslo Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

 Rozpočtová rezerva 2022  342 715   

1 
Přijetí neinvestiční účelové dotace v souvislosti s volbou prezidenta 
ČR v roce 2023, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

278 278 

2 

Přijetí dotace z operačního programu potravinové a materiální 
pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023" pro MŠ 
Klatovy, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené 
organizace města, MŠ Klatovy 

79 79 

3 

Přijetí dotace z operačního programu potravinové a materiální 
pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023" pro ZŠ 
Čapkova, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené 
organizace města, ZŠ Čapkova 

37 37 

4 

Zařazení akce „Rozsvícení vánočního stromu v Klatovech" do 
rozpočtu města pro rok 2022, příjem za reklamu a propagaci od 
firmy ČEZ, výdej pro MěKS na rozsvěcení, zvýšení rozpočtu příjmů 
a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ  

24 24 
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5 

Zařazení akce „Pořízení umělého kluziště zimního stadionu 
v Klatovech" (celkové náklady = 347.107,44 Kč bez DPH, podíl 
města 70 % = 242.975,21 Kč, podíl žadatele 30 % = 104.132,23 Kč) 
do rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ    

  243 

6 

Zařazení akce „Dovybavení rozcvičovny zimního stadionu 
v Klatovech" (celkové náklady = 206.611,57 bez DPH, podíl města 
70 % = 144.628,10 Kč, podíl žadatele 30 % = 61.983,47 Kč) do 
rozpočtu města pro rok 2022, zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  145 

7 

Navýšení rozpočtu příjmů náhrad za projednání přestupků cizích 
obcí v přestupkové komisi Odboru vnitřních věcí MěÚ pro rok 2022, 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ, zvýšení 
rozpočtové rezervy města 

9   

8 
Navýšení rozpočtu příjmů za umožnění cizím obcím využívat sběrný 
dvůr pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - 
Peněžní fondy města, Fond odpad 

14 14 

9 

Navýšení rozpočtu příjmů za služby sociální prevence (poskytnutí 
dotace Spolku Ulice Plzeň na terénní sociální práci pro zajištění 
sekundární a terciální protidrogové prevence), zvýšení rozpočtu 
příjmů KAP 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

8   

10 

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR - 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje 
spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - JSDH 
Klatovy, Klatovy - Luby, Dehtín, Sobětice, Štěpánovice, Střeziměř, 
Tajanov, Točník a Tupadly na výdaje spojené s odbornou přípravou 
velitelů a strojníků a výdaje za uskutečněný zásah mimo územní 
obvod zřizovatele JSDHO na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS kraje (vč. zásahu NP 
České Švýcarsko), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor 
vnitřních věcí MěÚ 

244 244 

11 
Příjem z doplatku kupní ceny 50 bytových jednotek Plánická 125/V, 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 14 - Řízené organizace města, 
hospodářská činnost města, zvýšení rozpočtové rezervy města 

857   

12 
Navýšení rozpočtu správních poplatků Hospodářského odboru MěÚ 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 1 -Odbor vnitřních věcí 
MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

1 100   

13 
Navýšení rozpočtu prodeje pozemků Odboru rozvoje města MěÚ 
pro rok 2022, zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města, 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

7 200   

14 
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 13 - Peněžní fondy města, Zlatý fond 

3 000 3 000 

15 

Navýšení rozpočtu výdajů na vypravení pohřbů občanům bez 
dědiců, podána žádost o náhradu na MMR ČR, zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  12 

16 
Navýšení rozpočtu náhrad mezd v době nemoci u aparátu MěÚ pro 
rok 2022, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  100 

17 

Přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2022 na akci „Opravy střechy kulturního domu Točník", 
zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ a 
zvýšení rozpočtové rezervy města 

200   
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18 

Zařazení akce „Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ul., úsek 
Národních mučedníků-Ječná – vypracování PD" do rozpočtu města 
pro rok 2022 (celkové náklady = 5,6 mil. Kč včetně DPH), zvýšení 
rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů KAP 6 - Hospodářský odbor MěÚ  

  300 

19 

Zařazení akce „Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ulici Dr. 
Sedláka – vypracování PD" do rozpočtu města pro rok 2022 
(celkové náklady = 7,3 mil. Kč včetně DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 1 - Hospodářský odbor MěÚ 

  250 

20 
Přijetí dotace z operačního programu Jan Ámos Komenský pro 
Mateřskou školu Klatovy, Studentská 601, p.o., zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, MŠ Studentská 

2 726 2 726 

21 

Navýšení rozpočtu výdajů na pokračování služeb energetického 
managementu společnosti ENESA pro měsíce říjen-prosinec 2022, 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  86 

22 
Přijetí příspěvku od úřadu práce ČR na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů KAP 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

18 3 

23 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro Masarykovu ZŠ 
(jídelna) - vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu 
města pro rok 2022 (celkové náklady = 3,2 mil. Kč bez DPH), 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

24 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro ZŠ Čapkova (hala) - 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 4 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

25 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro MŠ Podhůrecká – 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 1,8 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  315 

26 

Zařazení akce „Fotovoltaická elektrárna pro MŠ Máchova – 
vypracování projektové dokumentace", do rozpočtu města pro rok 
2022 (celkové náklady = 1,8 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu 
výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  278 

27 

Zařazení akce „Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory 
v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2022 (celkové náklady = 
20 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové 
rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města 
MěÚ 

  712 

28 

Zařazení akce „RPS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 4 - vypracování 
projektové dokumentace" do rozpočtu města pro rok 2022 (celkové 
náklady = 14 mil. Kč bez DPH), zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  605 

29 

Zařazení akce „Architektonická soutěž na zpracovatele projektové 
dokumentace na stavební úpravy objektu čp. 58/I" do rozpočtu 
města pro rok 2022 (celkové náklady = 297 mil. Kč bez DPH), 
zvýšení rozpočtu výdajů, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů KAP 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  200 

30 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Tolstého pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Tolstého a 
čerpání rozpočtové rezervy města 

  7 
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30 

Snížení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Čapkova pro rok 2022, snížení 
rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Čapkova a 
čerpání rozpočtové rezervy města 

  -34 

30 

Snížení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Masarykovy ZŠ pro rok 2022, 
snížení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, 
Masarykova ZŠ a čerpání rozpočtové rezervy města 

  -2 

30 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců ZŠ Plánická pro rok 2022, zvýšení 
rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická a 
čerpání rozpočtové rezervy města 

  13 

30 

Navýšení příspěvku na provoz na financování mzdových nákladů na 
závodní stravování zaměstnanců Mateřské školy Klatovy pro rok 
2022, zvýšení rozpočtu výdajů KAP 14 - Řízené organizace města, 
MŠ Klatovy a čerpání rozpočtové rezervy města 

  32 

31 

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze státního programu 
Národní plán obnovy na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Klatovech - 4. etapa", zvýšení rozpočtu příjmů KAP 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ, zvýšení rozpočtové rezervy města 

2 406   

Celkem 18 201 10 295 

  Zvýšení rozpočtové rezervy města 7 906   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2022 350 621   

 
JUDr. Štancl – položka 27 – to je jen rekonstrukce vnitřního zařízení, nebo i stavební 
práce? 
 
Ing. Chroust – jsou tam převážně technologie, ale myslím si, že součástí jsou i některé 
stavební práce. 
 
Ing. Mertlová – komplet – je tam technologie, sklady i stavební práce. 
 
JUDr. Štancl – tu částku za projektovou dokumentaci si navrhuje její zpracovatel, nebo 
se stanoví dohodou s městem? 
 
Ing. Chroust – to navrhuje zpracovatel a je to určité procento ve vztahu k projektovým 
nákladům. Mělo by to být součástí uznatelných nákladů, které se týkají dotace. 
 
JUDr. Štancl – poměrně často tu máme k odsouhlasení projektové změny nebo 
projektovou dokumentaci, zajímalo by mě, jestli to procento se pohybuje přibližně 
okolo stejného čísla, nebo jestli je to jinak. 
 
Ing. Pleskotová – cena se pohybuje v rozmezí 5 až 10 %, řekla bych, že 8 % je ta 
pravda. 
 
JUDr. Štancl – to by byl přibližně i případ té kuchyně? 
 
Ing. Pleskotová – 20 milionů jsou celkové náklady, 700 tisíc je projektová 
dokumentace, jsme níže v tomto případě. 
 
JUDr. Štancl – město tam nemůže více tlačit na navrhovatele?  
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Ing. Pleskotová – snažíme se vždycky tu cenu získat pro město co nejvýhodnější. 
 
JUDr. Štancl – otázka pro paní architektku: myslíte si, že to rozpětí 5 až 10 % 
z celkového stavebního nákladu je přiměřené? 
 
Ing. arch. Kováříková – ano. 
 
JUDr. Štancl – a není stanovena nějaká doporučující hranice ve směrnicích pro 
architekty? 
 
Ing. arch. Kováříková – Česká komora architektů to má 10 %. 
 
Ing. Chroust – zde se pohybujeme někde pod 4 %. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2022. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4. NÁVRH  ROZPOČTU  MĚSTA  PRO  ROK  2023 

DOTACE NAD 50.000 Kč V JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ 

LIMITY NA PLATY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PRO ROK 2022 

 
1) Rozpočet města Klatovy na rok 2023 
Návrh rozpočtu města Klatovy na rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu města 
pro rok 2022, analýzy očekávané skutečnosti roku 2022 a z aktualizovaného 
rozpočtového výhledu města na roky 2023-2027 zpracovaného odbornou firmou AQE 
Advisors, a.s. 

Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 131.035 tis. Kč. Tento přebytek bude, 
společně se započtením rozpočtové rezervy roku 2022 (v aktuální výši 350.621 tis. Kč, 
která je výsledkem rozpočtového opatření č. 7/2022), převeden do rozpočtové rezervy 
města pro rok 2023. Bude použit na úhradu neinvestičních a investičních akcí města 
v roce 2023. O financování jednotlivých akcí bude rozhodovat zastupitelstvo města 
v průběhu roku 2023 formou rozpočtových opatření. 
Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup také na 
internetových stránkách města, a to ode dne 02.12.2022. Dne 06.12.2022 se ve věci 
návrhu rozpočtu města na rok 2023 uskutečnil pracovní seminář zastupitelstva města 
s podrobnou komentovanou prezentací a zároveň byl projednán na společném 
jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. 
Oba orgány doporučují radě města, resp. zastupitelstvu města navrhovaný rozpočet 
města pro rok 2023 schválit.  
V příloze jsou obsaženy podklady k jednotlivým závazným ukazatelům rozpočtu města 
pro rok 2023, včetně návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města pro roky 2023-
2027 (SVR) zpracovaného odbornou firmou AQE Advisors, a.s., Brno. V souladu se 
zákonem o rozpočtových pravidlech podléhá i návrh SVR zásadě publicity, tj. 
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povinnému zveřejnění minimálně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města na 
fyzické i úřední desce. Tato zákonná povinnost byla splněna dne 05.12.2022. 
 
 
2) Dotace nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
Město Klatovy obdrželo žádosti o mimořádné dotace pro rok 2023 od níže uvedených 
subjektů. Tabulka obsahuje kromě informací o výši předložené žádosti o dotaci pro rok 
2023 i částky schválených dotací v předchozích letech.  

Žadatel Schváleno pro 
rok 2021 

Schváleno 
pro rok 2022 

Žádost pro rok 
2023 

Stálá divadelní scéna Klatovy 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 

SK Klatovy 1898, z.s.  300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

TJ Start Luby, z.s. 200 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 

HC Klatovy z.s. 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 3 000 000 Kč 

Senior HC Klatovy s.r.o.  350 000 Kč 350 000 Kč 500 000 Kč 

Basketbalový klub Klatovy 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 

Celkem 4 120 000 Kč 4.120 000 Kč 5.070.000 Kč 

Rada města doporučuje schválit dotace ve výši skutečnosti roku 2022. Všechny dotace 
budou, po schválení zastupitelstvem města, vyplaceny z rozpočtu Fondu dotací pro 
rok 2023. 
 
 
3) Návrh objemu prostředků na platy příspěvkových organizací města pro rok 

2022 zahrnující limit mezd a náklady při dočasné pracovní neschopnosti  

Organizace 

Schválený 
objem 

prostředků 
na platy 

Navýšení 
snížení limitu 

na platy 

Navrhovaný objem 
prostředků na platy po 

navýšení o 10 % 

Technické služby města 
Klatov 

32 910 1 460 34 370 

Městská knihovna 6 804 110 6 914 

Městský ústav sociálních 
služeb 

74 000 -1 000 73 000 

 
Přílohy:  
Návrh rozpočtu města na rok 2023:  

1. Základní tabulka rozpočtu města Klatovy na rok 2023 
2. Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023 pro jednotlivé kapitoly (odbory 

MěÚ) 
a) Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol  
b) Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol  
c) Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol  

3. Rozpočet kapitoly 13 – Peněžní fondy města pro rok 2023 
4. Rozpočet kapitoly 14 – Organizace řízené nebo vlastněné městem pro rok 

2023 
5. Zadluženost města Klatovy v roce 2023 – plán splácení úvěrů   
6. Limit na platy zaměstnanců města Klatovy v roce 2023 
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7. Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 
Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2023-2027 
 
JUDr. Štancl – rád bych se zeptal na bod navýšení/snížení limitu na platy. 
 
Ing. Chroust – to se týká ještě roku 2022, je to položka, kterou jsem tady minule 
stáhnul. Jde o to, že u organizací došlo k 1. září k navýšení platů zhruba o 10 %, ale 
ne u všech organizací se to týká všech zaměstnanců. U některých organizací viz 
MěÚSS měli velkou nemocnost, tudíž nepotřebují ten limit navýšit, ale potřebují jej 
naopak snížit. 
 
Ing. Nový, MBA – respektujeme model, který je zde používán, tzn., že se bavíme 
o provozním rozpočtu, kdy na jedné straně kalkulujeme veškeré možné příjmy a na 
druhé straně plánujeme pouze provozní výdaje s tím, že o investicích se budeme bavit 
až v budoucnu. Moje výtka je v tom smyslu, že bez aspoň základních informací 
o investicích, v jakém jsou aktuálně stavu, které budeme převádět do příštího roku, 
jaké jsou případně v plánu, nejsme schopni zodpovědně rozhodnout. O tom je přesně 
zásobník investičních akcí, o kterém už pan místostarosta hovořil. Pokud takovýto 
zásobník bude k dispozici a bude mít, jako v řadě jiných měst, ten standardní formát, 
kde se dozvíme už v tuto chvíli, kolik zhruba investic se převádí a jaké zhruba investice 
jsou v plánu, tak by to rozhodnutí bylo zodpovědnější. Nehledě na to, že bychom 
v případě některých pro občany důležitých investic některé provozní výdaje raději 
v tuto chvilku nepodpořili a preferovali některou z těch investic. Toto je pro mě důvod 
ke dvěma následujícím prosbám: 
1) rád bych požádal, abychom o bodech 1a, 1b, potažmo 2 a 3 hlasovali samostatně, 

protože bych o bodu 1b hlasoval jinak než o ostatních, 
2) děkuji, že se s panem místostarostou shodujeme na tom zásobníku, že by konečně 

vzniknout měl. Nicméně si myslím, že bychom ho neměli dostat pouze my, ale měl 
by být zveřejněn pro všechny občany do budoucna. Dávám návrh na usnesení, že 
vedení města zajistí zveřejnění zásobníku investičních akcí pro zastupitele a 
následně pro občany na webových stránkách města v termínu…, dejte jakýkoliv 
rozumný, navrhuji třeba 30.04.2023, případně navrhněte jiný. 

 
Ing. Chroust – aktuální stav k měsíci listopadu: v investicích máme částku zhruba 
237 mil. Kč a reálné čerpání je 121 mil. Kč. Tam vidíte tu relaci, co budeme asi 
převádět a zároveň vidíte, že je to částka plně krytá rozpočtem, ještě vedle toho 
zůstává rozpočtová rezerva. Podle mě můžeme o rozpočtu hlasovat s plným vědomím 
a svědomím v pořádku. Se zásobníkem souhlasím, nejprve jej dáme k dispozici 
zastupitelům, aby mohla proběhnout diskuse, abychom se dohodli o prioritách 
zásobníku. Ve chvíli, kdy zásobník projednáme a odsouhlasíme, tak bude veřejně 
k dispozici. Chtěli bychom, aby všechny investice musely projít zásobníkem. 
Aktualizace zásobníku bude taková, že budou rozděleny povinnosti mezi odbor rozvoje 
města a finanční odbor.  
 
Pan starosta – rozpočet je koncipován tak, abychom pokryli provoz města. Žádná 
investice, na které se shodneme, provoz neohrozí, že tam nějaký zůstatek bude a 
nechci teď být brán za slovo, ale myslím si, že si budeme moci dovolit buď 
rekonstrukce nebo investice, které budou souviset třeba s tím, že ŘSD se rozhodne 
dělat, a nebude to příští rok, mosty za Beňovy a my tam budeme muset přijít s náhlou 
investicí do té cyklostezky, protože jinak už bychom se do té stavby nedostali. To jsou 
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ty mimořádnosti. Ale o záležitostech, které navazují třeba na rekonstrukci Podhůrčí 
další etapou, v souvislosti s tím, jestli se podaří PK dotáhnout jednání o terminálu, tak 
to už je věc předvídatelná a měli bychom vědět, jestli to bude konec příštího roku, nebo 
začátek, nebo až ten rok 2024. Neumím si představit, že bychom udělali investici 
5milionovou jednu navíc na základě toho, že ubereme peníze školám a MěÚSSu a 
budeme tam řešit problém s provozem. Není to záležitost, kde můžeme tady z toho 
rozpočtu, chceme-li zachovat provoz, sebrat 20 mil. Kč. Ty investice, jak se shodneme 
na zásobníku, tímto provozním rozpočtem ohroženy nebudou, ale budeme muset 
pečlivě zvažovat, jestli uděláme dvě nebo tři.  
 
P. Fiala – mluvili jsme tady o úsporách, mně hodně vadí a říkám to řadu let, že nejsme 
schopni také něco ušetřit v našem aparátu. Když ušetříme kancelář, ušetříme topení, 
ušetříme ostatní věci. Je potřeba, abychom si sáhli do vlastních rezerv. 
 
Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a) aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy na roky 2023-2027 
b) rozpočet města Klatovy na rok 2023 takto: 

 Celkové příjmy rozpočtu ve výši 612.510 tis. Kč 

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši 479.435 tis. Kč 

 Rozpočtovou rezervu pro rok 2023 ve výši 131.035 tis. Kč 

 Zapojení aktuální rozpočtové rezervy roku 2022 ve výši 350.621 tis. Kč 

 Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odbory MěÚ) dle Přílohy 
č. 2 

 Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 

 Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 

 Splátky úvěru dle Přílohy č. 5 

 Limit na platy zaměstnanců města Klatovy dle Přílohy č. 6 

 Plán hospodářské činnosti města pro rok 2023 dle Přílohy č. 7.  
 

2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč 
z rozpočtu Fondu dotací pro rok 2023 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí níže uvedeným subjektům: 

 Stálá divadelní scéna Klatovy             700.000 Kč 

 SK Klatovy 1898, z. s.    300.000 Kč 

 TJ Start Luby, z.s.     200.000 Kč 

 HC Klatovy z.s.                2.250.000 Kč 

 Senior HC Klatovy, s.r.o.    350.000 Kč 

 Basketbalový klub Klatovy    320.000 Kč 
 
3) Zastupitelstvo města schválilo navýšení/snížení limitu na platy příspěvkových 

organizací města pro rok 2022. 
 
Hlasování – bod 1a) Střednědobý výhled: pro se vyslovilo 20 členů ZM, 2 členové 
se zdrželi hlasování – zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Střednědobý 
výhled rozpočtu města na roky 2023-2027. 
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Hlasování – bod 1b) Rozpočet města na rok 2023: pro se vyslovilo 15 členů ZM, 
7 členů se zdrželo hlasování – zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na 
rok 2023. 
 
Hlasování – bod 2) Dotace: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo města 
schválilo poskytnutí mimořádných dotací výše uvedeným subjektům. 
 
Hlasování – bod 3) Limity na platy: pro se vyslovilo 22 členů ZM – zastupitelstvo 
města schválilo navýšení/snížení limitu na platy příspěvkových organizací pro 
rok 2022. 
 
 
5. DODATEK  č. 1  KE  KONCESNÍ  SMLOUVĚ  
VODNÉ  A  STOČN É PRO  ROK  2023 
 
Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, společnost Šumavské vodovody a 
kanalizace a.s., zpracoval návrh kalkulace vodného a stočného pro příští rok.  
Vlivem změny předpisů není možné v kalkulaci počítat s tzv. zeleným bonusem, kdy 
stát dosud podporoval decentralizované výrobny elektrické energie tím, že platil určitou 
částku za každou vyrobenou MWh (tzn. i za MWh nedodanou do sítě, ale přímo 
spotřebovanou na ČOV). Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované 
zdroje energie, je pro rok 2023 zveřejněna úroveň zeleného bonusu pro „Spalování 
skládkového plynu a kalového plynu z ČOV“ pro výrobny uvedené do provozu do 
31.12.2003 ve výši 0 Kč/MWh, přičemž např. pro kalkulovaný rok 2021 byla jeho výše 
2.293 Kč/MWh. V rámci kalkulace je tudíž nutné upravit položku „Finanční výnosy“ 
u stočného pro rok 2023 o výši zeleného bonusu.  
Úpravu cenové kalkulace vlivem legislativních změn předvídá koncesní smlouva 
v bodě 4.1.2 části A přílohy č. 5 smlouvy. Je nutné provést tzv. Cenové přezkoumání 
a upravit Zjednodušený finanční model, o čemž bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke koncesní smlouvě.  
Kromě Cenového přezkoumání využíváme i mimořádné opatření SFŽP, které 
umožňuje snížit nárůst nájemného až k indexu 3,8 % a navýšit energie na odhad 
nákladů roku 2023. Ke všem změnám je potřeba podepsat protokoly, které jsou 
přílohou zmiňovaného dodatku.  
 
Předkládáme kalkulaci vodného a stočného na rok 2023 sestavenou dle přílohy č. 5 
(„Platební mechanismus“) koncesní smlouvy.  
 
Tabulka 1: Vodné a stočné 2023 
 

 cena bez DPH cena včetně DPH 

vodné (Kč/m3) 40,27 44,30 

stočné (Kč/m3) 31,96 35,16 

Celkem 72,23 79,46 

 
Tabulka 2: Vývoj cen vodného a stočného vč. DPH 
 

Ceny včetně DPH 2019 2020 2021 2022 2023 

vodné (Kč/m3) 36,26 36,51 36,90 38,57 44,30 
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stočné (Kč/m3) 29,64 30,91 28,97 30,03 35,16 

Celkem 65,90 67,42 65,87 68,60 79,46 

 
Rada města doporučila schválit dodatek i cenu vodného a stočného v předkládané 
podobě. 
 
Přílohy 
Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě včetně přílohy 1, 2 a 3 
Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2023 
 
JUDr. Štancl – jak vypadá představa ŠVaK ohledně cenového výhledu? Jaký bude 
vývoj v Klatovech, pokud jde o cenu vody? 
 
Ing. Nedvěd – výhled je na hospodaření nezávislý, naopak pokud se nám podaří ušetřit 
nějaké náklady, tak to bude působit na snížení ceny. Finanční model platí od roku 
2021, byla uzavřena nová koncesní smlouva. Model platí 10 let, tudíž 10 let se musíme 
řídit pravidly, která jsou tam nastavena. V kalkulaci 2022 nebyly všechny cenové růsty, 
které už závěrem roku 2021 byly.  
 
JUDr. Štancl – takže bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet ceny energií v roce 2023, 
tak by vždycky jako uznatelné náklady použijete indexovanou cenu? 
 
Ing. Nedvěd – uznatelné náklady jsou ty skutečné náklady, které potom naběhnou. 
Uznatelné náklady musíme potom dávat do skutečnosti, kalkulace se počítá podle 
finančního modelu, bere se to tak, že finanční model odpovídá všem pravidlům cenové 
regulace. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě „Provozování vodohospodářské infrastruktury 

města Klatovy“ v předloženém znění, 
2) ceny vodného a stočného na rok 2023 

a) v cenách bez DPH: 
- vodné ve výši 40,27 Kč/m3, 
- stočné ve výši 31,96 Kč/m3, 
tj. vodné a stočné celkem 72,23 Kč/m3, 

b) v cenách včetně DPH: 
- vodné ve výši 44,30 Kč/m3, 
- stočné ve výši 35,16 Kč/m3, 
tj. vodné a stočné celkem 79,46 Kč/m3. 

 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6.  ZRUŠENÍ  PENĚŽNÍHO  FONDU  ČISTÉ  MĚSTO 
 
Fond byl zřízen v průběhu roku 2003. Na základě usnesení z 16.12.2003 schválilo 
zastupitelstvo města setrvání na projektu ISP – Klatovy – Čisté město. Dále 
zastupitelstvo města Klatov zřídilo dne 12.10.2010 úvěr na zajištění financování 
projektů Čisté město. 
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Fond má dle schváleného statutu dočasný charakter a má být ukončen v okamžiku, 
kdy bude investice plně splacena. Vzhledem ke skutečnosti, že ke splacení dojde do 
31.12.2022, navrhujeme zrušení fondu. 
 
Příjem rušeného fondu se stane příjmem Vodohospodářského fondu. Přikládáme 
finanční vyúčtování prostředků fondu. Finanční komise navržený postup doporučuje. 
 
Příloha 
Hospodaření peněžního fondu Čisté město 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo zrušení peněžního fondu Čisté město. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
7. MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Město Klatovy má platnou a účinnou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Roční sazba poplatku je 
stanovena na 450 Kč. 
Z důvodu všeobecného růstu nákladů a jejich negativních dopadů do rozpočtů našich 
občanů navrhujeme pro příští rok poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství prominout všem poplatníkům.  
Po konzultacích s dozorovým orgánem, ministerstvem vnitra, tento krok navrhujeme 
realizovat prostřednictvím osvobození od poplatku. Návrh novely vyhlášky přikládáme. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Klatov, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška města Klatov č. 5/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, v předloženém znění. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
8. NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KLATOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá 
OŠKCR návrh vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 
Rada města Klatov se na svém zasedání 12.12.2022 seznámila s návrhem vyhlášky 
a tuto doporučuje ZM schválit. 
 
Příloha: vyhláška 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku, kterou se ustanovily školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2023/2024. 



15 

 
 

Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
9. JMENOVÁNÍ ODPOVĚDNÉHO POLITICKÉHO ZÁSTUPCE MĚSTA PRO 
PROJEKT  KLATOVY  ZDRAVÉ  MĚSTO 
 
Město Klatovy je zařazeno od roku 2011 v projektu Klatovy Zdravé město. Z důvodu 
splnění kritérií pro rok 2023 je   nutné doložit ustanovení politika pro projekt Klatovy 
Zdravé město. Za město Klatovy je jím od roku 2014 Ing. Martin Kříž.  
 
Rada města dne 12.12.2022 doporučila pokračování Ing. Martina Kříže ve funkci 
politika pro projekt Klatovy Zdravé město. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo politika pro projekt Klatovy Zdravé město Ing. Martina 
Kříže. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 21 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování – usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
10.  ÚPRAVA  ČERPÁNÍ  SOCIÁLNÍHO  FONDU 
 
V souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů má město Klatovy zřízen Sociální fond. Jednotný postup při tvorbě a čerpání 
tohoto fondu stanoví samostatná vnitřní směrnice č. 15 – Tvorba a způsob čerpání 
Sociálního fondu. 
V souvislosti s navýšením základního přídělu do Sociálního fondu, které bude 
schvalovat ZM 20.12.2022 v rámci projednávání rozpočtu na r. 2023, předkládáme 
návrh na úpravu směrnice. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo úpravu čerpání příspěvků ze Sociálního fondu. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
11.  ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 
 
Zastupitelstvo města schválilo na ustavujícím zasedání 24.10.2022 výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 
Vláda na svém zasedání 30.11.2022 schválila novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
kterou došlo k navýšení odměn o 10 % s účinností od 01.01.2023. 
Zároveň doplňujeme do tabulky s odměňováním řádky 3 a 10 a upravujeme řádek 8, a 
to v souvislosti s jmenováním členů komisí rady města dne 28.11.2022. 
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Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2023 

řádek č. funkce výše odměny 2023 

1 Člen ZM 2 826 Kč 

2 Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5 651 Kč 

3 Člen ZM + předseda výboru + člen komise 6 051 Kč 

4 Člen ZM + člen výboru nebo komise 4 709 Kč 

5 Člen ZM + člen výboru + člen komise 5 109 Kč 

6 Člen RM 11 301 Kč 

7 Člen RM + předseda komise 13 301 Kč 

8 Člen RM + člen komise nebo výboru 11 701 Kč 

9 Člen RM + předseda komise + člen komise 13 701 Kč 

10 Člen RM + člen dvou komisí 12 101 Kč 

11 Neuvolněný místostarosta 50 857 Kč 
 

 Návrh na usnesení 
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 s účinností od 01.01.2023: 

řádek č. funkce výše odměny 2023 

1 Člen ZM 2 826 Kč 

2 Člen ZM + předseda výboru nebo komise 5 651 Kč 

3 Člen ZM + předseda výboru + člen komise 6 051 Kč 

4 Člen ZM + člen výboru nebo komise 4 709 Kč 

5 Člen ZM + člen výboru + člen komise 5 109 Kč 

6 Člen RM 11 301 Kč 

7 Člen RM + předseda komise 13 301 Kč 

8 Člen RM + člen komise nebo výboru 11 701 Kč 

9 Člen RM + předseda komise + člen komise 13 701 Kč 

10 Člen RM + člen dvou komisí 12 101 Kč 

11 Neuvolněný místostarosta 50 857 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. 
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JUDr. Štancl – bod 11 neuvolněný místostarosta – my jsme se zatím vůbec 
nedozvěděli, jaké práce bude neuvolněný místostarosta vykonávat nebo vykonává a 
jaký je objem těch prací, ať už vyjádřeno v hodinách nebo v nějakých zpracovaných 
materiálech, proto je obtížné reagovat na zvyšující se číslo. Bylo by možné, že bychom 
dostali takovou informaci, co je náplní práce neuvolněného místostarosty a kolik to 
práce přibližně obnáší? 
Pan starosta – teď neumím hodinové vyčíslení, ale hlavní náplní práce pana kolegy 
bude ekonomika našich příspěvkových organizací a organizací města, kompletně 
oblast životního prostředí. 
 
Bc. Strolený – teď nedokážu ještě všechno odhadnout, kolik je to časově, ale řádově 
je to cca 30-40 hodin měsíčně. Oblast životního prostředí bude narůstat hlavně 
v období, kdy bude vegetační klid. 
 
JUDr. Štancl – jestli tomu dobře rozumím, tak to znamená, že od teď nejsou ty 
organizace „dozorovány“ oběma místostarosty, kteří tady byli minule? 
 
Ing. Chroust – co se týče finančních záležitostí – rozpočet, to stále patří do mé 
kompetence. Pan kolega má na starosti organizační, technické věci. 
 
JUDr. Štancl – v oblasti životního prostředí nějak významně narostla agenda proti 
minulému období? 
 
Pan tajemník – je tam oproti minulým letům velmi výrazný nárůst v oblasti 
vodohospodářství. Pan místostarosta bude mít na starosti samosprávnou část, nikoliv 
státní správu. 
 
RNDr. Vágnerová – několikrát jsme zde slyšeli, že je potřeba šetřit, v říjnu, když jsme 
schvalovali tuto tabulku s dosavadními odměnami, a teď když se podívám na tu 
tabulku navrhovanou, tak u většiny položek dojde k navýšení v řádu stokorun, což těch 
10 % opravdu není mnoho, ale v součtu nám to ročně bude dělat více než 200 tisíc a 
tady vidím prostor pro šetření na vlastním aparátu. Navrhuji nezvyšovat v tuto chvíli 
odměny neuvolněným zastupitelům. Pokud jsem pochopila, tak nám v tabulce přibyly 
nové položky, tak na příště připravit tabulku s novými položkami vypočtenými na 
původní hodnotu, aby tam byly doplněny řádky, které tam původně chyběly. 
 
Pan starosta – těžko můžeme měnit nařízení vlády. 
 
Doc. Čerba, Ph.D. – neschválíme-li, neporušujeme, jsou to maximální částky. 
 
Pan starosta – my tam nesčítáme maximální částky v jednotlivých věcech, bavíme se 
o tom základním. 
 
Doc. Čerba, Ph.D. – já bych chtěl jenom upřesnit, že když neschválíme, tak 
neporušujeme nařízení vlády. Z vašeho tvrzení to teď trochu vyznělo. Rozhodně 
bychom neporušili nařízení vlády, jedná se o maximální částky. 
 
Pan starosta – já mluvím o tom, že nesčítáme to, co by bylo možné dát za vedení 
výboru a komisí. 
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Hlasování: pro se vyslovilo 14 členů ZM, 5 členů bylo proti a 3 členové se zdrželi 
hlasování – usnesení bylo schváleno. 
 
 
12.  DISKUSE 
 
Ing. Nejdl – Klatovská teplárna dopisem informovala občany, že zdražuje teplo do 
domácností. Zdražení je dvojnásobné, asi nelze výpočet nějak rozporovat, ten bude 
určitě správný, ale myslím si, že u společnosti, která patří městu, bychom měli být asi 
přísnější v tom, jak má tuto informaci komunikovat. Teplárna zásobuje přes 4 tisíce 
domácností, takže si dokážu přestavit, že pro některé z nich to dvojnásobné zdražení 
bude znamenat citelné problémy. Město disponuje aparátem, který, si myslím, může 
v tomto případě použít a může danou situaci zmapovat, může připravit podklady a 
nějaký návod pro občany, kteří by se tímto krokem dostali do potíží a nasměrovat je 
na sociální odbor, pravděpodobně na úřad práce, neziskový sektor. Ve Zpravodaji 
můžeme informovat o tom, jak se dají uspořit náklady. Můžeme apelovat na to, aby se 
snížily náklady, to by se hodilo i do toho vnitřního města, do organizací. Nepřišlo mi, 
že v rozpočtu je velký tlak na to, aby tam probíhala úsporná opatření. Chtěl bych 
poprosit, abychom zkusili těm ohroženým občanům prošlapat cestičku, třeba formou 
Zpravodaje, dopisu je informovat o možnostech, které mají. Webové stránky města 
jsou nepřehledné. 
 
Pan starosta – zvýšení tepla je dvojnásobné, je nepříjemné. 
 
Ing. Kříž – teplárna neinformuje jednotlivé občany, ale informuje bytová společenství, 
tam jde ten dopis, tam si potom stanovují zálohy na následující rok. Podle smlouvy 
musí o ceně informovat do 15. prosince, což bylo splněno. Toto zvýšení bylo velké, 
proto jsme společně s Ing. Beránkem, členem představenstva, udělali prohlášení, 
které jsme dali na webové stránky teplárny i města, udělal jsem informaci pro FilmPro, 
informace se objevila v Českém rozhlase.  
 
 
13.  ZÁVĚR 
 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámila přítomné 
členka návrhové komise paní Šeflová. 
 
Vedení města popřálo klidné prožití vánočních svátků a zdraví do nového roku. 
 
RND. Vágnerová – mluvil jste o tom, že další zastupitelstvo bude v únoru, jestli už 
znáte termín a mohl byste nám ho říct? 
 
Pan starosta – 28. února 2023. 
 
Pan starosta – až se v sobotu sejdete u štědrovečerní tabule, tak to bude přesně tři 
měsíce od chvíle, kdy skončily komunální volby a dva měsíce od ustavujícího 
zastupitelstva města. Myslím si, že jste za ty dva měsíce, nebo téměř tři měsíce, se 
dokázali seznámit alespoň částečně s chodem města – teď mluvím k novým 
zastupitelům. Velmi si považuji toho, že ať už to byl seminář k rozpočtu tak i další 
záležitosti, jsme byli schopni napříč zastupitelstvem komunikovat a snažili se dojít 
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k nějakému kompromisu. Zatím byla naše spolupráce velmi korektní a cítím ji jako 
spolupráci ve prospěch našeho města, toto nové zastupitelstvo velmi důstojně 
navazuje na zastupitelstva předchozí. Velmi pozorně také poslouchám debatu 
k investičním akcím, já si myslím, že se budeme schopni o nich rozhodnout dříve než 
30.04., i s ohledem na to, že rozjíždět některé investiční záležitosti s podzimem je 
nedobrý krok, byl bych rád, abychom je stihli ještě v plné stavební sezóně. Budu od 
vás vyžadovat, abychom si byli schopni na pracovní jednání sednout skutečně 
v předstihu, třeba na dvakrát se vypovídat, než o nich potom budeme moci definitivně 
a s plnou zodpovědností rozhodnout. 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Ve 20:20 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 3. 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) Ing. Nový, MBA – zásobník investičních akcí projednat v ZM a zveřejnit na stránkách 

města. 
2) Ing. Nejdl – zvýšení ceny tepla – do Klatovského zpravodaje dát informaci, kam se 

mohou občané obrátit, pokud se dostanou do potíží s placením energií. 
 


