Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/43/17, konaného dne 12.12. 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 04.12.2017 do 13.12.2017 (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: 8 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.

Zahájení
Ověření zápisu č. 42/2017
Kontrola plnění usnesení
Rozpočet města na rok 2018
Program podpory spolků na rok 2018
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Lhovice
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. 383/Z43/17 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 42/2017
Ověření zápisu č. 42/2017 provedli Jiří Unger a František Vaněček. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.

Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení
Ke kontrole není žádný bod usnesení.

Bod č. 4 – Rozpočet města na rok 2018
Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na r. 2018 byl projednán v zastupitelstvu města na posledním
veřejném zasedání a ve finančním výboru zastupitelstva (viz. příloha č. 3). Následně byl zveřejněn na
úřední desce města od 22.11.2017. Rozpočet vychází z návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok na
rok 2018 - 2022, který byl rovněž zveřejněn na úřední desce města od 22.11.2017 (viz. příloha č. 4).
Samotný návrh rozpočtu je členěn na příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery).
Celkové příjmy jsou předpokládány ve výši 35 011 000,- Kč, celkové výdaje ve výši 52 969 000,- Kč. V
rámci financování je uváděna částka 900 000,- Kč – splátky hypotečního úvěru. Rozpočet je navrhován
jako schodkový – rozdíl příjmů a výdajů (bez financování) ve výši 17 058 000,- Kč bude kryt z rezerv
předchozích let a neměl by být překročen. V rámci investičních akcí je plánováno s dostavbou tělocvičny,
přístavbou školní jídelny a zasíťováním stavebních pozemků v lokalitě Záhumenice. Ostatní položky
navrhovaného rozpočtu jsou obdobné jako v letošním roce. K předloženému návrhu rozpočtu nebyl z řad
členů zastupitelstva žádný dotaz či návrh.

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2018 jako schodkový s příjmy ve výši
35 011 000,- Kč a výdaji ve výši 52 969 000,- Kč. Schodek ve výši 17 958 000,- Kč bude kryt z rezerv
předchozích let.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 384/Z43/17 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Program podpory spolků na rok 2018
a) Program podpory akcí spolků na rok 2018
Na základě připomínek ze strany kontrolního výboru zastupitelstva města byly upřesněny podmínky pro
poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost spolků v r. 2018. Jedná se zejména o tyto změny:
 Žádosti se podávají průběžně od 15.1.2018 do 30.10.2018 a to před uskutečněním akce na formuláři
žádosti, který tvoří přílohu č.1 programu. Na akce konané ve dnech 1.1.2018 – 16.1.2018 se žádosti
podávají do 31.1.2018.
 Akce, o jejíž podporu je žádáno, je veřejně přístupná a není určená pouze členům spolku. Před jejím
konáním musí být akce zveřejněna na webu www.svihov.cz .
 Podmínky pro rozhodnutí o žádosti a vyplacení dotace:
 dotaci nelze poskytnout na odměny členům spolku, alkoholické nápoje, potraviny s výjimkou
drobných cukrovinek pro děti, zboží určené k dalšímu prodeji a další výdaje, které nejsou nezbytné
pro realizaci akce
 jednomu žadateli nelze poskytnout dotaci na více než tři akce, které se konají mimo obvod města
(zájezdy apod.)
 žadatel zašle před konáním akce na e-mail knihovna@iol.cz plakát nebo podobnou informaci o
konání akce, kterou město zveřejní na webu www.svihov.cz
 po skončení akce, nejpozději do 20.11.2018, předloží žadatel žádost o proplacení dotace včetně
příloh na předepsaném formuláři. K žádosti o proplacení budou přiloženy dvě fotografie z akce, ze
kterých bude zřejmé, kolik osob se akce zúčastnilo
 nesplnění některé z povinností uvedených v tomto bodě pod písmeny c) a i) může mít za následek
zkrácení dotace až o 50%.
Ing. Pošar, Lhovice: jak bude postupováno v případě, že se na pořádanou akci např. kvůli špatnému počasí
dostaví minimum veřejnosti?
Předsedající: v podmínkách programu není striktně řečeno kolik osob ze strany veřejnosti se musí akce
zúčastnit. V takovém případě bude při posuzování žádosti postupováno individuálně s přihlédnutím
k daným skutečnostem.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Program podpory akcí spolků na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 385/Z43/17 bylo schváleno.
b) Program podpory mládežnických složek spolků na rok 2018
– možnost poskytnutí dotace až 400,- Kč na jednoho člena spolku do 18 let věku.

c) Program podpory sportu na rok 2018
– podpora činnosti sportovních organizací. Dotace se přiznává podle počtu členů organizace – do 25 členů
ve výši 4.000,- Kč, do 50 členů ve výši 10.000,- Kč, nad 50 členů ve výši 15.000,- Kč.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Program podpory mládežnických složek spolků na rok 2018.
ZM schvaluje Program podpory sportu na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 386/Z43/17 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Lhovice
a) Pacht pozemku parc.č. 39/3 a pozemku parc.č. 39/4 vše k.ú. Lhovice
Jedná se o pozemky nacházející se za autobusovou zastávkou ve Lhovicích. Protože došlo ke změně
vlastníka zahrady, v rámci které jsou dotčené obecní pozemky zaploceny, navrhuje předsedající zveřejnění
záměru pachtu pozemku parc.č. 39/3 o výměře 86 m2 a pozemku parc.č. 39/4 o výměře 15 m2 vše k.ú.
Lhovice. Uvedený záměr pachtu byl osadním výborem Lhovice projednán a odsouhlasen s tím, že bude
zachována dostatečná šíře místní komunikace.

Návrh usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pachtu pozemku parc.č. 39/3 – druh pozemku zahrada, o výměře
86 m2 a pozemku parc.č. 39/4 – druh pozemku zahrada, o výměře 15 m2, vše k.ú. Lhovice za částku
0,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 387/Z43/17 bylo schváleno.
a) Pacht části pozemku parc.č 1475/1 k.ú. Lhovice
Jedná se o část pozemku, která je připlocena ke stavební parcele č. 64 k.ú. Lhovice. Záměr pachtu byl
odsouhlasen osadním výborem Lhovice.

Návrh usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pachtu části pozemku parc.č. 1475/1 – druh ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 50 m2 za částku 0,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 388/Z43/17 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Různé
 Aktualizace záměru prodeje obecních pozemků pro stavbu rodinných domů ve Švihově
Na předcházejícím zasedání zastupitelstva města byl odsouhlasen záměr prodeje stavebních pozemků
v lokalitě „Záhumenice“ ve Švihově. Při plánování rekonstrukce objektu Staré školy v Komenského ulici ve
Švihově, kam mimo jiné bude přemístěna ordinace zubního lékaře, bylo stávající stomatoložkou MUDr.
Škantovou avizováno možné ukončení činnosti v horizontu cca 5 let. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době
bude město řešit otázku zajištění nového zubního lékaře ve Švihově, navrhuje předsedající aktualizaci části
bodu 6 záměru, kterým jsou upravena kritéria pro prodej pozemků zájemcům, a to následovně:
„Pokud bude na daný pozemek více zájemců, bude pozemek prodán za minimální cenu dle bodu 3 tohoto
návrhu přednostě:
1. Zubnímu lékaři, který uzavře smlouvu o budoucí nájemní smlouvě stomatologické ordinace ve
Švihově.
2. Zájemci s trvalým bydlištěm na území města Švihova.“
Ostatní pravidla prodeje zůstávají beze změny.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním aktualizovaného záměru prodeje obecních pozemků pro
stavbu rodinných domů ve Švihově.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 389/Z43/17 bylo schváleno.
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Švihov
Tajemnice p. Bártová předložila zastupitelstvu návrh OZV č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Švihov. V rámci této vyhlášky dochází nejen k aktualizaci umístění kontejnerů na
tříděný odpad, ale zejména k zanesení povinnosti odstranit do 24 hodin po vyprázdnění sběrné nádoby
z veřejného prostranství.

Ing. Květoň, Lhovice: nebylo by možné opět organizovat alespoň 1x ročně svoz velkoobjemového odpadu
v místních částech?
Předsedající: v minulosti docházelo ze strany neukázněných občanů k vyhazování jiného než objemného
odpadu do přistavených kontejnerů. Vzhledem k tomu, že od letošního roku je občanům k dispozici od
března do listopadu „sběrný“ dvůr ve Šťárovně ve Švihově, není zatím počítáno s obnovením svozů
velkoobjemového odpadu v jednotlivých částech. Občané, kteří nemají dopravní prostředky, mají navíc
možnost si objednat odvoz objemného odpadu prostřednictvím města Švihov.
p. Louda, Švihov: upozorňuje, že dodržování nového ustanovení OZV je nutné kontrolovat nejen v okolí
náměstí ve Švihově.
p. Kohout, Kokšín: má svozová firma na vývoz komunálního odpadu přesně sjednán čas vývozu popelnic?
Předsedající: přesný čas není dán, pouze je sjednán svozový den.

Návrh usnesení: ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 390/Z43/17 bylo schváleno.

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Mateřské školy Borovy, příspěvkové organizace
Mateřskou školu Borovy, jejíž zřizovatelem je obec Borovy, navštěvují mimo jiné také děti s trvalým
pobytem ve Stropčicích, Jíně a Kališti. Dle zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je pro vytvoření školského obvodu
nutné vydat OZV o vytvoření společného školského obvodu a následně uzavřít se zřizovatelem školského
zařízení smlouvu o vytvoření školského obvodu.

Návrh usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Mateřské školy Borovy, příspěvkové organizace.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu s obcí Borovy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 391/Z43/17 bylo schváleno.
 Přidělení zakázky na těžbu dřeva na 4Q/2017
V rámci výběrového řízení na dodavatele těžebních prací na 4Q/2017 byly osloveny 3 firmy. Jako cenově
nejvýhodnější byla vybrána firma Čížek Jindřich, Švihov, s nabídkovou cenou 121 500,00 Kč. Na druhém
místě skončila firma Bacík Štěpán, Merklín, s cenou 126 000,00 Kč a jako třetí se umístil Vlček Milan,
Klatovy s cenou ve výši 127 500,00 Kč.

Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky na těžební práce na 4Q/2017 firmě Čížek Jindřich, se
sídlem Za Vodou 359, Švihov 340 12 za nabídkovou cenu 121.500,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 392/Z43/17 bylo schváleno.
 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2018
V souvislosti s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, které nabývá účinnosti od 01.01. 2018, byl tajemníkem MěÚ Švihov p. Bártovou
předložen zastupitelstvu města návrh usnesení, kterým dojde k potvrzení stávající výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva a to v souladu s citovaným nařízením vlády.

Návrh usnesení:
ZM stanovuje s účinností od 01.01.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
města Švihov ve výši 900,- Kč za měsíc.
Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 01.01.2018 odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 6.800,- Kč za měsíc.
Zastupitelstvo města Švihov v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že členu
zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se

podle počtu obřadů, které v daném měsíci oddával, odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku
500,- Kč za obřad. Ošatné bude hrazeno z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 393/Z43/17 bylo schváleno.
V návaznosti na předchozí projednávaný bod navrhuje tajemník MěÚ Švihov p. Bártová schválení výše
ošatného pro pracovníky úřadu vykonávající funkci matrikáře ve výši 150,- K/obřad.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanovuje výši ošatného pro pracovníky úřadu činných při
konání svatebních obřadů ve výši 150,- Kč za obřad. Ošatné bude hrazeno z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 394/Z43/17 bylo schváleno.
 Diskuse:
Předsedající: na základě připomínky týkající se zpevnění parkovacích ploch naproti školní jídelně
předsedající uvedl, že ke zpevnění plochy dojde za využití techniky firmy, která provádí stavební práce na
zasíťování lokality Záhumenice ve Švihově.

Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.20 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) Návrh rozpočtu na rok 2018
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022
Zápis byl vyhotoven dne: 19.12. 2017
Zapisovatel: Hana Bártová

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

