Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/45/18, konaného dne 13. 02. 2018 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 05. 02. 2018 do 14. 02. 2018 (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: 12 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.

Zahájení
Ověření zápisu č. 44/2018
Kontrola plnění usnesení
Přístavba školní jídelny
Žádost Diakonie
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. 410/Z45/18 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 44/2018
Ověření zápisu č. 44/2018 provedl Jiří Unger. Zápis byl přečten a odpovídá projednávaným skutečnostem.

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

Bod č. 4 – Přístavba školní jídelny
V rámci této akce dojde k navýšení stávající kapacity školní jídelny o 50 míst, díky stavebním úpravám
kuchyně bude možné zajistit výdej 2 jídel. Z investičního příspěvku, který ZŠ a MŠ Švihov obdržela
z rozpočtu města, bude zakoupeno nové vybavení kuchyně (např. konvektomat) v hodnotě cca 1 mil. Kč.
V rámci výběrového řízení byly městu Švihov doručeny 4 nabídky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena bez DPH. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SILBA – Elstav s.r.o.,
Letkov s cenou 4.069.159,00 Kč bez DPH, na druhém místě skončila firma Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko
s cenou 4.286.147,00 Kč bez DPH. Třetí se umístila firma STAFIS – KT s.r.o., Pačejov s nabízenou cenou
4.307.406,00 Kč bez DPH. Nabídka firmy Agimon s.r.o., Plzeň byla vyřazena, neboť neobsahovala
požadovanou přílohu – podepsaný návrh smlouvy o dílo. Stavební práce budou zahájeny v červnu 2018
bez narušení provozu školní jídelny. V srpnu 2018 bude probíhat rekonstrukce kuchyně tak, aby mohl být
provoz zahájen 01. 09. 2018. V r. 2019 proběhne 2. etapa rekonstrukce kuchyně zejména rozvodů vody,
odpadů, elektroinstalace.

Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Přístavba jídelny a kuchyně k objektu č. p. 344 ve Švihově“
firmě SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov za nabídkovou cenu 4.069.159,00 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 411/Z45/18 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Žádost Diakonie
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Diakonie Českobratrské církve evangelické o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2018. Vzhledem k tomu, že zařízení provozované Diakonií
navštěvují také 2 občané ze správního území města Švihov (jedná se o denní stacionář v Soběkurech a
v Klatovech pro osoby s postižením), navrhuje předsedající poskytnout dotace 10.000,00 Kč.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Diakonii ČCE – středisko
Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb sociální
péče denního Stacionáře Soběkury a denního Stacionáře Klatovy pro osoby s postižením v roce 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 412/Z45/18 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Různé
 Pěstební práce na r. 2018
Předsedající informoval o zadání zakázky na pěstební práce v lese pro rok 2018 – zalesňování, oplocenky,
ožínání, prořezávky. V rámci výběrového řízení byli osloveni 3 živnostníci, hodnotícím kritériem byla cena.
Nejnižší nabídku ve výši 395.385,00 Kč podal Radomír Bubeník, Švihov, Čechova 242.

Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku na pěstební práce v lese na rok 2018 p. Radomíru Bubeníkovi,
Švihov, Čechova 242, IČ 69948305 za částku 395.385,00 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 413/Z45/18 bylo schváleno.

 Žádosti spolků o dotace
Z programu podpory akcí spolků na r. 2018 podal žádost o dotaci:





SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na masopust
2018 konaný 10. 02. 2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na exkurzy do
Prazdroje Plzeň dne 10. 03. 2018
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na dětský karneval dne 17. 02.
2018.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2018:
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na
masopust 2018 konaný 10. 02. 2018
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na
exkurzy do Prazdroje Plzeň dne 10. 03. 2018
 TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na dětský karneval dne
17. 02. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 414/Z45/18 bylo schváleno.

 Diskuse:
p. Beštová Vladimíra: poděkovala občanům, kteří se zapojili do masopustu v r. 2018, jmenovitě pak p.
Václavu Špetovi, který ztvárnil postavu rychtáře.
p. Beštová Vladimíra: v souvislosti s plánovanou přístavbou školní jídelny upozornila na možné uzavření
provozu mateřské školy v měsíci srpnu. Spodní třída bude uzavřena z důvodu stavebních prací ve školní
jídelně, v patře bude opravována jedna třída za využití schodiště.
Předsedající: Vedení školy a školky by mělo maximálně vyjít vstříc potřebám rodičů a snažit se uzavřít
provoz školky a školní družiny o prázdninách na obvyklou dobu dvou týdnů. Po dobu uzavření školní
kuchyně mohou být teplá jídla dovážena z jiných vývařoven.

Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 18.30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 02. 2018

Zapisovatel: Hana Bártová

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

