Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/37/17, konaného dne 27.6. 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 19.6. 2017 do 27.6.2017 (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). Tím je zastupitelstvo usnášení
schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále přítomno: 23 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Vladimíru Beštovou a Jiřího Ungera, zapisovatelem Hanu Bártovou.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Ověření zápisu č. 36/2017
Kontrola plnění usnesení
Schválení účetní závěrky Města Švihov za rok 2016
Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Švihov, příspěvkové organizace, za rok 2016
Schválení závěrečného účtu Města Švihov za rok 2016
Směna části pozemku města p.č. 725/7 v k.ú. Švihov u Klatov
Pronájem části pozemku města p.č. 734/4 a části pozemku p.č. 738/3 vše k.ú. Švihov u Klatov
Pronájem části pozemku p.č. 1/5 v k.ú. Švihov u Klatov
Zasíťování lokality Záhumenice
Rekonstrukce bývalé staré školy
Žádost Diakonie – raná péče
Žádost o koupi pozemku města p.č. 293/2 v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí
Pronájem ordinace ženského lékaře
Žádosti spolků o dotace
Různé

Před hlasováním dal předsedající možnost členům 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, zdrželi se 0. Usnesení č. 319/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 36/2017
Ověření zápisu č. 36/2017 provedli Vladimíra Beštová a Jiří Unger. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení.
Ke kontrole není žádný bod usnesení.
Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky Města Švihov za rok 2016
Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, předkládá účetní jednotka pro schválení účetní závěrky níže uvedené podklady:
- schvalovanou účetní závěrku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
- inventarizační zprávu za rok 2016

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 výše uváděné vyhlášky.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
V roce 2016 hospodařilo město s příjmy ve výši 33 984 488,62 Kč a výdaji ve výši 29 652 808,08 Kč.
Účetní závěrka města za rok 2016 byla projednána ve finančním výboru dne 26.6.2017 s doporučením ZM
ke schválení.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní
závěrku včetně výsledku hospodaření města za rok 2016 sestavenou k 31.12.2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 320/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Švihov, příspěvkové organizace,
za rok 2016
Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, předkládá účetní jednotka pro schválení účetní závěrky níže uvedené podklady:
- schvalovanou účetní závěrku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 výše uváděné vyhlášky.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
Organizace hospodařila v roce 2016 s výnosy ve výši 29 542 778,00 Kč a náklady 29 533 545,00 Kč.
Hospodaření vykázalo k 31.12.2016 zisk ve výši 9 233,00 Kč. Je navrhováno, aby zlepšení hospodářský
výsledek byl převeden do rezervního fondu.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2016 byla projednána ve finančním výboru dne 26.6.2017
s doporučením ZM ke schválení.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Švihov, okres Klatovy, příspěvkové organizace, včetně výsledku hospodaření za účetní období 2016
sestavenou k 31.12.2016. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 9 233,00 Kč bude převeden do
rezervního fondu ke krytí ztrát budoucích let.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 321/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Schválení závěrečného účtu města za r. 2016
Dokument vychází z podkladů projednávaných v rámci schválení účetní závěrky Města Švihov.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy
Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016, a to
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 322/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Směna části pozemku města p.č. 725/7 v k.ú. Švihov u Klatov
Záměr směny pozemku p.č. 725/7 – druh pozemku orná půda, o výměře 207 m2, k. ú. Švihov u Klatov ve
vlastnictví města za pozemek parc.č. 586/1 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Jíno ve
vlastnictví p. Jiřího Vovse, bytem Švihov, Na Hrobárně 431, byl schválen na zasedání ZM dne 16.5. 2017 a
zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáním na dnešním zasedání. O směnu žádá p. Voves z důvodu, že jako
vlastník zemědělského pozemku nemá přístup na veřejnou komunikaci. Pozemek parc.č. 586/1 k. ú. Jíno se
nachází pod veřejnou cestou. Náklady na zpracování oddělovacího geometrického plánu včetně nákladů na
sepsání směnné smlouvy ponese žadatel.
p. Unger – zastupitel: Nedojde směnou obecního pozemku k znepřístupnění zemědělských pozemků
sousedících s pozemkem, na němž hospodaří p. Voves?
předsedající: vlastníci těchto sousedních pozemků si mohou požádat o zpřístupnění přes obec.pozemek p.č.
725/7 k.ú. Švihov stejně jako p. Voves.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemku p.č. 725/7 – druh pozemku orná
půda, o výměře 207 m2, k. ú. Švihov u Klatov ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 586/1 – druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 207 m2, k. ú. Jíno ve vlastnictví p. Jiřího

Vovse, bytem Švihov, Na Hrobárně 431. Náklady na zpracování oddělovacího geometrického plánu
včetně nákladů na sepsání směnné smlouvy a zanesení do katastru nemovitostí ponese žadatel.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0. Usnesení č. 323/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Pronájem/pacht části pozemku města p.č. 734/4 a části pozemku p.č. 738/3 vše k.ú. Švihov u
Klatov
Záměr pachtu části dotčených pozemků byl schválen usnesením zastupitelstva č. 315/Z36/17 ze dne 16.5.
2017 a zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáním na dnešním zastupitelstvu města. O pronájem požádal
jako soukromě hospodařící zemědělec p. Jiří Voves, bytem Švihov, Na Hrobárně 431.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o pachtu části pozemku parc.č. 734/4 - druh
pozemku trvalý travní porost, a části pozemku parc.č. 738/3 – druh pozemku ostatní plocha, neplodná
půda, vše k.ú. Švihov u Klatov o celkové výměře 160 m2 p. Jiřímu Vovsovi, bytem Švihov, Na
Hrobárně 431, za cenu 0,15 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0. Usnesení č. 324/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Pronájem/pacht části pozemku p.č. 1/5 v k.ú. Švihov u Klatov
Záměr pachtu byl schválen zastupitelstvem města ze dne 16.5. 2017 a zveřejněn po dobu 15 dnů před
projednáním na dnešním zasedání. O pronájem požádal p. Václav Kopejtko, bytem Švihov, Nádražní 218,
za účelem umístění mobilního oplocení pro ovce.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o pachtu části pozemku parc. č. 1/5 – druh pozemku trvalý travní
porost, k. ú. Švihov u Klatov o výměře 130 m2 p. Václavovi Kopejtkovi, bytem Švihov, Nádražní 218,
za cenu 0,15 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 325/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Zasíťování lokality Záhumenice
Předsedající informoval o stávající fázi příprav zasíťování 12 stavebních parcel v lokalitě Záhumenice ve
Švihově. Město pozemky vykoupilo, je již vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení
na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická energie, komunikace, veřejné osvětlení). Výstavba by mohla
být zahájena cca na podzim roku 2017.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s vypsáním zadávacího řízení na dodavatele výstavby
inženýrských sítí v lokalitě Záhumenice ve Švihově.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 326/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Rekonstrukce bývalé staré školy
Město získalo v letošním roce do svého vlastnictví bývalý kancelářský objekt v Komenského ulici ve
Švihově. V přízemí objektu se uvažuje o vybudování zdravotního střediska, ve zbylých prostorách by mohly
být tzv. „startovací“ malometrážní byty.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s vypsáním zadávacího řízení na zpracovatele
projektové dokumentace na rekonstrukci staré školy za účelem vybudování zdravotního středisko a
malometrážních bytů.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 327/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Žádost Diakonie – raná péče
Diakonie ČCE – středisko Praha zaslala žádost o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených
s poskytováním terénní sociální služby – raná péče, pro jednu rodinu ze Švihova, která pečuje o dítě
s postižením (od narození do sedmi let).
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč Diakonii ČCE
– středisko Praha, Vlachova 1502, Praha 5 za účelem pokrytí nákladů spojených s poskytováním
terénní sociální služby – raná péče.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 328/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Žádost o koupi pozemku p.č. 293/2 v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí
Na základě výzvy vlastníkům, kteří mají zaplocené obecní pozemky, podal žádost o prodej pozemku p.č.
293/2 k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí p. Daniel Tolar, bytem Přátelství 1463/37, 35002 Cheb, jako majitel
nemovitosti Kaliště čp. 13.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 293/2 –
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2 v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí
za kupní cenu 28,50 Kč/ m2. Náklady spojené se sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 329/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Pronájem ordinace ženského lékaře
Stávající nájemce ordinace MUDr. Pavel Štěpánek podal výpověď z nájmu v souvislosti s ukončením praxe.
Předsedající navrhuje zveřejnit záměr pronájmu ordinace ženského lékaře ve Švihově za stávajících
podmínek, tj. nájem 1 388,00 Kč/rok + náklady na služby, a to na dobu neurčitou.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu na dobu neurčitou
nebytových prostor nacházejících se na adrese Švihov, Školní 392, sloužících jako ordinace ženského
lékaře o výměře 41,80 m2 +čekárna, za nájem 1 388,00 Kč/rok + náklady na služby, a to s účinností od
1.9. 2017.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 330/Z37/17 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Žádosti spolků o dotace
O dotaci z Programu podpory akcí spolků na r. 2017 podalo žádost:










SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na akci
Posezení s harmonikou konanou dne 25.3. 2017
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov ve výši 2.000,00 Kč na 44. ročník Švihovského hudební léta konaný
ve dnech 2.–3.6.2017
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov 2.000,00 Kč na 4. Školní ples konaný 10.11.2017
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na akci Florbalové odpoledne
konanou dne 7.1. 2017
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na zájezd na muzikál dne 10.6.
2017
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na oslavu mezinárodního dne
dětí konanou dne 28.5. 2017
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na maškarní bál konaný dne
4.2. 2017
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na taneční zábavu konanou
18.3. 2017

O dotaci z Programu podpory sportu na r. 2017 podal žádost:



TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 15 000,00 Kč (152 členů)

O dotaci z Programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2017 podal žádost:



TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 34 400,00 Kč (86 členů do 18 let).

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace


-

z Programu podpory akcí spolků na r. 2017:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na
akci Posezení s harmonikou konanou dne 25.3. 2017
Spolku rodičů a přátel ZŠ Švihov ve výši 2.000,00 Kč na 44. ročník Švihovského hudební léta
konaný ve dnech 2.–3.6.2017
Spolku rodičů a přátel ZŠ Švihov 2.000,00 Kč na 4. Školní ples konaný 10.11.2017
TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na akci Florbalové
odpoledne konanou dne 7.1. 2017
TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na zájezd na muzikál dne
10.6. 2017
TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na oslavu mezinárodního
dne dětí konanou dne 28.5. 2017
TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na maškarní bál konaný
dne 4.2. 2017
TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na taneční zábavu
konanou 18.3. 2017



dotaci z Programu podpory sportu na r. 2017 TJ Sokolu Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47
ve výši 15 000,00 Kč
dotaci z Programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2017 TJ Sokolu Švihov, se sídlem
Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 34 400,00 Kč (86 členů do 18 let).



Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 331/Z37/17 bylo schváleno.

Bod č. 16 – Různé
 Směna části pozemku p.č. 1618/4 a části pozemku p.č. 1618/6 vše k.ú. Švihov u Klatov
P. Ing. Karel Kučera, bytem Za GZ 314, Loděnice, podal žádost o směnu části obecního pozemku p.č.
1618/4 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č.
1618/6- druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 50 m2 , vše k.ú. Švihov u Klatov za
část pozemku p.č. 1618/3 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 145 m2 k.ú.
Švihov u Klatov ve vlastnictví Ing. Kučery. O směnu žádá z důvodu, že se na pozemku p.č. 1618/3 k.ú.
Švihov u Klatov nachází veřejná komunikace Na Záhumenici vč. inženýrských sítí.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku ve
vlastnictví Města Švihov p.č. 1618/4 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca
12 m2 a části pozemku p.č. 1618/6- druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 50
m2, vše k.ú. Švihov u Klatov za část pozemku p.č. 1618/3 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 145 m2 k.ú. Švihov u Klatov ve vlastnictví Ing. Karla Kučery, bytem Za
GZ 314, Loděnice. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 150,00 Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 332/Z37/17 bylo schváleno.
 Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající uvedl, že uvedeným rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů v položce DPH o
40 000,00 Kč, výdaje byly rovněž navýšeny o částku 40 000,00 Kč (výdaje na dětská hřiště, komunální
služby). Schválený schodek ve výši 23 535 000,00 Kč zůstává nezměněn.
V souvislosti s novelou vyhlášky ministerstva financí č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů, došlo ke změně položky rozpočtové skladby. Mění se tak účtování poskytnuté dotace
na dopravní obslužnost z paragrafu 2221 - Provoz veřejní silniční dopravy, na nový paragraf 2292 –
Dopravní obslužnost. Tato změna byla zohledněna v rámci rozpisu schváleného rozpočtu.


Pronájem bytu nacházejícího se na adrese Švihov čp. 427 v souvislosti s převodem členských
práv
V souvislosti s převodem členských práv k bytu č. 2 nacházejícího se na adrese Švihov čp. 427 bylo město
požádáno p. Evou Baxovou – předsedkyní Stavebního a nájemního družstva Švihov, o projednání změny
člena družstva a s tím související změnu nájemní smlouvy. Tímto je ukončen nájem s p. Michaelou
Loudovou, bytem Kolářova 427 a uzavírá se nová nájemní smlouva s p. Adélou Němcovou, bytem
Komenského 1084/97, Plzeň. Uvedená skutečnost byla projednána na členské schůzi stavebního a
nájemního družstva.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 427
Kolářova ulice s p. Adélou Němcovou, bytem Komenského 1084/97, Plzeň od 1.7.2017 za stávajících
podmínek s tím, že již došlo k převodu členských práv a povinností v družstvu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 333/Z37/17 bylo schváleno.
 Diskuse:
p. Bubeník – zastupitel: upozornil na havarijní stav staré cesty na Chlumskou, která byla zničena od
společnosti těžící dřevo. Zároveň upozornil na znečištění cyklostezky od zemědělců u malechovského
kravína.
předsedající: v případě znečištění cyklostezky je nutné po zjištění okamžitě informovat městský úřad, aby
bylo možné sjednat nápravu. Co se týče staré cesty na Chlumskou poničený úsek je ve vlastnictví Správy a
údržby silnic, navíc se jedná o katastr sousední Obce Dolany. Předsedající upozorní na stav silnice vlastníka
a hajného Lesů ČR.
p. Mészárosová: po havárii vody v loňském roce nedošlo k obnovení pozemku u parkoviště v blízkosti
náhonu – není možné ho udržovat sekáním.
předsedající: bude informovat správce vodovodu p. Karhana
p. Beštová: upozornit majitele mlýna u hradu na hromadící se odpadky u stavidla.

p. Hladík: dotazuje se na chátrající domy v horní části náměstí ve Švihově.
p. Kohout: byla poskytnuta dotace na obnovu památek?
předsedající: město zatím nebylo o vyřízení žádosti informováno, v současné době byly opraveny 2 křížky
z rozpočtu města, oprava zbylých čtyř bude realizováno až v návaznosti na poskytnutí dotace.
p. Schejbalová: dotazuje se, proč byl křížek u židovského hřbitova po opravě otočen směrem na hřbitov a ne
na rozcestí jak tomu bylo původně.
předsedající: není si vědom této změny.
p. Mészárosová kdo je vlastníkem neudržovaného pozemku mezi náhonem a silnicí přes mosty?
předsedající: jedná se o pozemek patřící p. Bernáškovi.

Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.05 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 směny části pozemku parc.č.725/7 k.ú. Švihov u Klatov
4) Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 734/4 a parc.č. 738/3 k.ú. Švihov u Klatov
5) Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 1/5 k.ú. Švihov u Klatov
Zápis byl vyhotoven dne: 03.07. 2017

Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger………...……...…..………………………dne …………………………………..
Vladimíra Beštová………………..……….…………dne …………………………………..
PaedDr. Václav Petrus, starosta města….……….……………………dne ………..………………………….

