Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/35/17, konaného dne 11. 4. 2017 od 18.00 hod. v Kulturním domě
ve Švihově – Švihov, Tyršova 274
Zasedání Zastupitelstva města Švihov (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou města PaedDr.
Václavem Petrusem (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 4. 2017 do 12. 4.
2017 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva, omlouvá se p. Vaněček). Tím je zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále přítomni: 9 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu p. Vladimíru Beštovou a p. Jiřího Ungera, zapisovatelem Hanu Bártovou.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce.









Zahájení
Ověření zápisu č. 34/2017
Kontrola plnění usnesení
Oprava parkovišť ve Vrchlického ulici
Oprava mostu v Kokšíně – stavební dozor
Smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Vltavy – vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov
Žádosti spolků o dotace
Různé.

Předsedající uvedl, že bod 8. programu bude doplněn dle vývoje událostí z minulého týdne. Před hlasováním dal
předsedající možnost členům ZM se vyjádřit. K navrženému programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 296/Z35/17 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 34/2017
Ověření zápisu č. 34/2017 provedl p. František Vaněček a Jiří Unger. P. Unger uvedl, že zápis byl ověřovateli zápisu
přečten a odpovídá projednávaným skutečnostem.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení.
Ke kontrole není žádný bod usnesení.
Bod č. 4 – Oprava parkovišť ve Vrchlického ulici
Před zahájením stavebních prací spojených s opravou Vrchlického ulice proběhala schůzka zástupců města a stavební
firmy s dotčenými občany. Kontejnery na tříděný odpad byly z Vrchlického ulice přemístěny do obecního objektu u
parkoviště vedle penzionu Švihovský dvůr. Bylo tak vyhověno požadavku občanů. Protože v opravované ulici chybí
parkovací místa, bude na místě kontejnerů na tříděný odpad vybudováno parkoviště pro cca 10 aut.
V rámci stavebních prací ve Vrchlického ulici bude opraveno také prostranství za radnicí. Dojde k odvodnění, okolo
budovy radnice budou vybudovány obrubníky, prostranství bude částečně vydlážděno, z části vyasfaltováno.
Ing. Pošar: V souvislosti s projednávaným bodem vznesl dotaz, zda budou po ukončení oprav ve Vrchlického ulici
vyznačeny místa pro státní vodorovným dopravním značením.
Předsedající: tato otázka bude řešena až po ukončení stavebních prací, zatím se s tímto nepočítá.
p. Kohout: upozornil na skutečnost, že v zimním období padá u zadního vchodu do budovy radnice sníh ze střechy a
ohrožuje tak chodce.
Předsedající: bude kontaktována pokrývačská firma ve věci osazení střešních sněhových zábran.

p. Bulín: bude na parkovišti za radnicí vyhrazeno místo pro parkování invalidů?
Předsedající: bude řešeno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Švihov – oprava parkovacích ploch ve Vrchlického ulici“ firmě
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň, za nabídkovou cenu 342.473,46 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 297/Z35/17 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Oprava mostu v Kokšíně
Předsedající uvedl, že je třeba řešit špatný technický stav mostu, který nemá ani odpovídající nosnost. V nejbližších
dnech dojde k podpisu smlouvy s dodavatelem. V souvislosti se zajištěním stavebního dozoru byly osloveny 3 firmy.
Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Ingem a.s. Plzeň s nabídkovou cenou 89.160,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „TDI a koordinátor BP na akci Most Kokšín“ firmě Ingem a.s.,
Barrandova 366/26, Plzeň za nabídkovou cenou 89.160,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 298/Z35/17 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Vltavy – Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov
Předsedající uvedl, že projektová dokumentace na akci „Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov“ se již zpracovává.
K žádosti o stavební povolení je nutné doložit smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky dotčených
pozemků mimo jiné také s Povodním Vltavy s.p., a to v případě pozemku p.č. 1/5 v k.ú. Dehtín.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 702/2017-SML
s Povodím Vltavy, s.p.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 299/Z35/17 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Žádosti spolků o dotace
O dotaci z Programu podpory akcí spolků na r. 2017 podalo žádost:
- Svaz zdravotně postižených - Šumava – klub Švihov, se sídlem Kokšín 4 ve výši 2.000,00 Kč na činnost
klubu.
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, sídlem Třebýcinka, ve výši 2.000,00 Kč na oslavu MDŽ
konanou dne 10.3. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,00 Kč na hasičský
ples konaný dne 28.1. 2017
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z Programu podpory akcí spolků:
- Svazu zdravotně postižených - Šumava – klub Švihov, se sídlem Kokšín 4 ve výši 2.000,00 Kč na činnost
klubu.
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, sídlem Třebýcinka, ve výši 2.000,00 Kč na oslavu
MDŽ konanou dne 10.3. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,00 Kč na
hasičský ples konaný dne 28.1. 2017.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 300/Z35/17 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Různé
 Prodej pozemku parc. č. 1475/39 k. ú. Lhovice
Předsedající uvedl, že se jedná o část pozemku parc. č. 1475/1 k. ú. Lhovice nově označený dle zpracovaného
oddělovacího geometrického plánu jako parc. č. 1475/39 k .ú. Lhovice o výměře 12 m2. Tuto část obecního pozemku
má zaplocenou p. Hana Hájková, bytem Lhovice 52. Z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů žádá o odkup.
Osadní výběr Lhovice doporučuje namísto prodeje směnu obecního pozemku parc. č. 1475/39 k. ú. Lhovice za část
pozemku ve vlastnictví p. Hájkové parc. č. 1475/15 k. ú. Lhovice o výměře cca 3 m2. Na tomto pozemku se nachází
kanalizace ve vlastnictví města.
Předsedající: upozornil na skutečnost, že při směně pozemků se obě smluvní strany podílejí na nákladech spojených se
směnou stejnou měrou. V tomto případě by náklady na pořízení části pozemku parc. č. 1475/15 k. ú. Lhovice byly
neúměrně vysoké (zpracování oddělovacího geometrického plánu, sepsání smlouvy, kolek na návrh na vklad). Proto
navrhuje zastupitelstvu opětovně schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/1 k. ú. Lhovice tentokráte
s upřesněním označení jako parc .č. 1475/39 k. ú. Lhovice.

p. Květoň, člen osadního výboru Lhovice: návrh osadního výboru na směnu pozemku vycházel ze skutečnosti, že na
zmiňovaném soukromém pozemku parc.č. 1475/15 k.ú. Lhovice vede veřejná kanalizace a telefonní přípojka. Směnou
pozemků by došlo k narovnání hranice. Osadní výbor předpokládal, že náklady spojené se směnou nese žadatelka p.
Hájková.
p. Bulín: uvedl, že případů zaplocení obecního pozemku soukromou osobou je v Lhovicích několik a je třeba, aby
město situaci řešilo.
Předsedající: Město dotčené občany oslovilo s výzvou o vypořádání majetkoprávních vztahů. Na základě této výzvy p.
Hájková podala žádost o odkup výše uvedené části obecního pozemku. Městem byl osloven také dotazující se p.
Bulín, dosud však z jeho strany městský úřad neobdržel žádnou nabídku na odkup příp. směnu.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 1475/39 k. ú. Lhovice o výměře
12 m2, za kupní cenu 29,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 301/Z35/17 bylo schváleno.
 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1495/6 k. ú. Lhovice
Předsedající upřesnil, že se jedná o pozemek v Lhovicích mezi potokem a nemovitostí p. Hochmana, která se nachází
se na st. parc. 39/2 k. ú. Lhovice. P. Hochman žádá o odkup z důvodu plánovaného odvodnění své nemovitosti.
V případě prodeje části pozemku parc. č. 1495/6 k. ú. Lhovice by však došlo k zúžení břehu na cca 1,5 m a jeho
údržba bude ztížena. S tímto stanoviskem souhlasí také osadní výbor Lhovice.
p. Unger: zamítnutí žádosti nebrání p. Hochmanovi, aby odvodnění své nemovitosti po domluvě s městem realizoval.
p. Bulín: opakovaně vyzval město, aby řešilo problém zaplocených obecních pozemků ze strany občanů.
Ing. Pošar: dotázal se, kdo je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1495/4 k. ú. Lhovice.
Předsedající: v daný okamžik není schopen odpovědět.
Návrh usnesení: ZM zamítlo žádost o prodej části pozemku parc. č. 1495/6 k. ú. Lhovice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 302/Z35/17 bylo schváleno.
 Žádost o prodej pozemku parc. č. 159/2 a parc. č. 151/10 k. ú. Třebýcinka
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. Gabriely Berezněvové, bytem Hábova 1569/18, Stodůlky, Praha 5 o
odkup výše uvedených pozemků. Vzhledem k tomu, že k prodeji není důvod, navrhuje žádost zamítnout.
Návrh usnesení: ZM zamítlo žádost o prodej pozemku parc. č. 159/2 a parc. č. 151/10 k. ú. Třebýcinka.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 303/Z35/17 bylo schváleno.
 Žádost Města Klatovy o dotaci na podporu protidrogové prevence
Stejně jako v předchozím roce Město Klatovy žádá o poskytnutí dotace ve výši 6.400,00 Kč na podporu protidrogové
prevence realizované prostřednictvím spolku ULICE.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace Městu Klatovy ve výši 6.400,00 Kč na podporu protidrogové
prevence.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 304/Z35/17 bylo schváleno.
 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
Předsedající podal informaci o provedeném rozpočtovém opatření č.1. V rámci tohoto rozpočtového opatření došlo
k navýšení příjmů o částku 400.700,00 Kč (převážně z důvodu vratky přeplatku elektrické energie za předchozí
zúčtovací období). Ve stejné výši byly navýšeny také výdaje. Celkový schodek tak stále činí 23.535.000,00 Kč.
 Změna rozpočtové skladby schváleného rozpočtu města na rok 2017
V souvislosti s novelou vyhlášky ministerstva finanční č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů, došlo ke změně položky rozpočtové skladby, kdy zanikla položka 1351 „Odvod z loterií a her kromě VHP“
a byla nahrazena novou položkou 1382 „Zrušený odvod z loterií kromě VHP“. Tato změna byla zohledněna v rámci
rozpisu schváleného rozpočtu.

Diskuse:
p. Beštová: mladí hasiči Švihov projevili zájem o vyčištění brouzdaliště nad jezem.. Termín bude domluven.
Předsedající: domluví se správcem toku snížení hladiny řeky nad jezem.
p. Kohout: již byl odvezen první z křížků určený v letošním roce k renovaci.
p. Bulín: přednesl návrh na rozšíření počtu členů zastupitelstva města, v němž v současnosti není zástupce Lhovic.
Předsedající: vysvětlil princip přepočtu mandátů při volbách do zastupitelstev obcí.
p. Bulín: požádal, aby bylo do zápisu uvedeno, že se necítí zastupován osadním výborem Lhovice a požaduje, aby
v případě záležitostí týkajících se jeho osoby bylo jednání přímo s ním osobně. Dále se dotázal na smlouvu o dílo na
čištění lhovického potoka, které bylo realizováno v loňském roce.
Předsedající: k provedení údržby vodního toku se vyjadřovala správa Povodí s.p., které samo nemělo dostatek
finančních prostředků na realizaci. Proto údržbu provedlo město na vlastní náklady za částku cca 30.000,- Kč.
p. Bulín: jak to vypadá s odvodem odpadních vod v Lhovicích?
Předsedající: Evropská unie ani stát neřeší takto malé sídelní celky, není reálné získat na tuto akci dotaci.
p. Kohout: je třeba řešit snížení průtoku vody pod mostem mezi Kokšínem a Švihovem.
Předsedající: opětovně osloví zástupce správy Povodí s. p. – p. Kinského. Povodí argumentuje, že snížený průtok je
problémem vlastníka uvedeného mostu. Město Švihov se však majitelem mostu necítí (byl postaven při regulaci
potoka) a bude tedy vše řešeno opět s Povodím s. p.
p. Beštová: upozornila na špatný stav cestiček v areálu MŠ a ZŠ, kdy hrozí i úraz. Navrhuje spojit opravy chodníčků
s opravou Vrchlického ulice.
Předsedající: cestičky se nachází v areálu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Švihov, která má vlastní rozpočet, ze
kterého má možnost opravu chodníčků realizovat.
Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
3) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1475/39 k. ú. Lhovice o výměře 12 m2
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 4. 2017
Zapisovatel: Hana Bártová
Ověřovatelé:

Jiří Unger ……………....…………………………
Vladimíra Beštová

dne …………………………………..

…………….……….………… dne …………………………………..

PaedDr. Václav Petrus, starosta města .……….………………...… dne ………..…………………………

