Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/41/17, konaného dne 17. 10. 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 09. 10. 2017 do 18. 10. 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva). Tím je
zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále přítomno: 16 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.

Zahájení
Ověření zápisu č. 40/2017
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti finančního výboru
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Žádosti o dotace z programu podpory akcí spolků
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
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 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 366/Z41/17 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 40/2017
Ověření zápisu č. 40/2017 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 – Zpráva o činnosti finančního výboru
Zprávu přednesla předsedkyně výboru p. Zdrahalová. Seznámila se složením výboru, který pracuje dle plánu
činnosti schváleného zastupitelstvem. Provádí kontroly hospodaření města a příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Švihov. Výbor konstatuje, že rozpočet města vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Finančním
výborem byl projednán návrh závěrečného účtu města za r. 2016 a hospodaření příspěvkové organizace za r.
2016.
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu na vědomí bez hlasování.

Bod č. 5 – Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Zprávu přednesla předsedkyně výboru p. Beštová. Seznámila se složením výboru, který provádí např.
kontrolu čerpání dotací poskytnutých z prostředků města jednotlivým spolkům či kontrolu hospodaření
v lesích.
Zastupitelstvo města bere výše uvedenou zprávu na vědomí bez hlasování.
Bod č. 6 – Žádosti spolků o dotace z programu města
Z programu podpory akcí spolků na r. 2017 podal žádost o dotaci:
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve výši 2.000,00 Kč na akci „Cesta
okolo pohádkového rybníka“
 ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,00 Kč na „Zájezd Dobříš“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na
koncert dechovky
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na
pouťovou zábavu
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na „Zahřívací kolo
ZPV a CTIF“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na akci
„Švihovský kabrňák“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na „Zájezd
Šumava“
Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2017 podal žádost:
 Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., oddíl Poštolky Švihov ve výši 16.400,00 Kč (41
členů mladších 18 let)
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 18.400,00 Kč (46 členů
mladších 18 let).
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory akcí spolků na r. 2017:
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve výši 2.000,00 Kč na akci
„Cesta okolo pohádkového rybníka“
 ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,00 Kč na „Zájezd Dobříš“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na
koncert dechovky
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši 2.000,00 Kč na
pouťovou zábavu
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na „Zahřívací
kolo ZPV a CTIF“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na akci
„Švihovský kabrňák“
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na „Zájezd
Šumava“
Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2017:
 Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., oddíl Poštolky Švihov ve výši 16.400,00 Kč
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 18.400,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 367/Z41/17 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Zakázkou malého rozsahu je dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě zakázky na dodávky nebo na
služby částce 2 000 000 Kč, v případě zakázky na stavební práce částce 6 000 000 Kč. Vnitřní směrnicí
města je dále podrobněji upraveno zadávání dle celkové hodnoty jednotlivé zakázky. Předsedající předložil

zastupitelstvu návrh na změnu této vnitřní směrnice spočívající v upřesnění osoby oprávněné k zadání
zakázky do 50 tis. Kč (namísto stávajícího označení „správce kapitoly“ nově „osoba věcně odpovědná“).
Ostatní znění směrnice zůstává beze změny, tj. zakázky od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč jsou zadávány na
základě společného rozhodnutí starosty, místostarosty a tajemníka, zakázky nad 100 tis Kč zadává
zastupitelstvo a zakázky s dotací se zadávají dle metodiky poskytovatele dotace. Terminologie uváděná
v návrhu nové směrnice je provázána s dalšími vnitřními směrnicemi města zejména s vnitřním kontrolním
řádem.
Návrh usnesení: ZM schválilo vnitřní předpis č. 1/2017 Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 368/Z41/17 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Různé
 Přivaděč Dehtín
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je již zpracována. Stavební povolení by mělo být vydáno
v do konce tohoto roku. V současné době zvažuje město 3 varianty podání žádosti o dotaci:
a) podání žádosti o dotaci společně s Městem Klatovy. Dle stávajícího výkladu podmínek dotace musí být
příjemce dotace zároveň vlastníkem. Je tedy otázkou, zda společná žádost s Městem Klatovy bude
možná – bude nutný výslovný souhlas poskytovatele dotace.
b) Město Švihov i město Klatovy podají žádost o dotaci samostatně. Pokud však Klatovy se svou žádostí
neuspějí, nebude město Švihov moci dotaci využít, protože do Dehtína v této chvíli není přivedena
voda.
c) Město Klatovy podá žádost i za město Švihov a bude vlastníkem přivaděče až do Švihova po dobu
udržitelnosti projektu, tj. 5 let.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu OPŽP na výstavbu vodovodního
přivaděče do Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 369/Z41/17 bylo schváleno.
 Směna části pozemku p. č. 725/7 k. ú. Švihov u Klatov
Záměr směny části pozemku p. č. 725/7 – druh pozemku orná půda, o výměře 207 m2, k. ú. Švihov u Klatov
ve vlastnictví města za pozemek p. č. 586/1 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Jíno
ve vlastnictví p. Jiřího Vovse, bytem Kbel 44, byl schválen na zasedání ZM dne 26. 09. 2017 a zveřejněn po
dobu 15 dnů před projednáním na dnešním zasedání v době od 29. 09. 2017 do 17. 10. 2017.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o směně části pozemku p. č. 725/7 – druh pozemku orná půda, k. ú.
Švihov u Klatov o celkové výměře 207 m2 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 586/1 – druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 207 m2, k. ú. Jíno ve vlastnictví p. Jiřího Vovse, bytem
Kbel 44. Náklady na zpracování oddělovacího geometrického plánu včetně nákladů na sepsání
směnné smlouvy a zanesení do katastru nemovitostí ponese žadatel.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0. Usnesení č. 370/Z41/17 bylo schváleno.
 Rozpočtová opatření č. 7
V rámci rozpočtových opatření dojde k navýšení výdajů o 200 tis. Kč z toho 100 tis. Kč v paragrafu
komunikace, 100 tis. Kč je vyčleněno na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Dále
dochází k převodu částky 3 mil. Kč z rozpočtu na přístavbu tělocvičny na akci „lokalita“ Záhumenice. O
částku 200 tis. Kč jsou navýšeny také příjmy. Schválené saldo ve výši 23.535.000,00 Kč zůstává beze
změny.
ZM bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Pronájem části prostor Kulturního domu Kaliště
Vzhledem k tomu, že stávající nájemce části prostor KD Kaliště využívaných jako pohostinství požádal o
ukončení nájmu k 15. 12. 2017, přednesl předsedající návrh na zveřejnění záměru pronájmu.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru pronájmu části nebytových
prostor Kulturního domu Kaliště, Kaliště 33, využívaných v současné době k provozování hostinské
činnosti, a to od 15. 12. 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 371/Z41/17 bylo schváleno.
 Diskuse:
p. Zdrahalová: je možné zastřešit autobusovou zastávku ve Švihově u ZIHOSu?
Předsedající: bohužel výstavba zastávky byla podmíněna tím, že nebude, pokusí se však dotázat na
stavebním úřadě.
Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 18.45 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 p.č. 725/7 k. ú. Švihov u Klatov
4)Vnitřní předpis č.1/2017 Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2017
Zapisovatel: Hana Bártová

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

