Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/46/18, konaného dne 20. 3. 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 12. 03. 2018 do 21. 03. 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: 15 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.

Zahájení
Ověření zápisu č. 45/2018
Kontrola plnění usnesení
Oprava mostů v Jíně
Dodatek smlouvy – přístavba sportovní haly
Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene v k. ú. Třebýcinka
Žádost Plzeňského kraje – dopravní obslužnost
Žádosti spolků o dotace
Plán práce kontrolního a finančního výboru
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. 415/Z46/18 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 45/2018
Ověření zápisu č. 45/2018 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 – Oprava mostů v Jíně
Na základě pravidelné kontroly mostů v majetku města je průběžně prováděna oprava těchto staveb (v r.
2016 most u hradu ve Švihově, v r. 2017 v Kokšíně). V místní části Jíno se nachází 3 mosty z toho 2 jsou
ve špatném stavu. Jedná se o most přes potok ve středu obce, kde je v současné době omezen provoz
pouze pro chodce a cyklisty. Tento most bude kompletně odstraněn a nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty.
Dále jde o most přes řeku Úhlavu nacházející se na komunikaci směrem od Červeného Poříčí. Zde dojde
k opravě vrchních vrstev s tím, že samotná konstrukce vč. nosnosti 8 t bude zachována. Šířka mostu však
bude zúžena ze 3 m na 2,5 m.
V rámci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace oslovilo město 3 firmy.

V případě akce „PD Jíno – oprava mostu přes řeku Úhlavu“ byly podány 3 nabídky. Hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější byla vybrána firma Ing. Jan Turek, Slavonice
s nabízenou cenou 81.500,- Kč bez DPH. Na druhém místě skončila nabídka firmy PONTEX s.r.o, Praha
s cenou 199.640,- Kč bez DPH. Jako poslední se umístila firma TORION s.r.o., Plzeň s nabídkou ve výši
260.000,- Kč bez DPH.
Projektová dokumentace by měla být zpracována do konce roku 2018, v únoru 2019 by mohlo být vydáno
stavební povolení.

Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „PD Jíno – oprava mostu přes řeku Úhlavu“ firmě Ing. Jan
Turek, IČ 87049287, Vlastkovec 32, 378 81 Slavonice za nabídkovou cenu 81.500,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 416/Z46/18 bylo schváleno.
V souvislosti s výběrovým řízením na zpracování projektové dokumentace na akci „PD Jíno – lávka přes
Vlčí potok“ byly osloveny 3 firmy. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako
nejvýhodnější byla vybrána firma Ing. Jan Turek, Slavonice s nabízenou cenou 125.540,- Kč bez DPH. Na
druhém místě skončila nabídka firmy PONTEX s.r.o, Praha s cenou 193.440,- Kč bez DPH. Jako poslední
se umístila firma TORION s.r.o., Plzeň s nabídkou ve výši 310.000,- Kč bez DPH.
Projektová dokumentace by měla být zpracována do konce roku 2018, v únoru 2019 by mohlo být vydáno
stavební povolení. Předpokládá se, že v Jíně proběhne schůzka zástupců města a projektanta s místními
občany ve věci připomínek ke vzhledu lávky.

Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „PD Jíno – lávka přes Vlčí potok“ firmě Ing. Jan Turek, IČ
87049287, Vlastkovec 32, 378 81 Slavonice za nabídkovou cenu 125.540,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 417/Z46/18 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Dodatek smlouvy – přístavba sportovní haly
Přístavba by měla být hotová do konce května letošního roku. Postupem času vznikla potřeba změnit
zadání stavby v následujících parametrech:
- nahrazení 22 ks výbojkových svítidel za 24 ks svítidel ledkových (životnost nových svítidel 10 let,
návratnost investice 3 roky, snížení provozních nákladů) - navýšení ceny díla o 140.054,- Kč bez DPH,
- nahrazení shrnovacích dveří u nářaďovny dvoukřídlými dveřmi a osazení panikového kování na dveře
únikové trasy – navýšení ceny o 10.326,- Kč bez DPH,
- náhrada polyuretanové podlahy v nářaďovně podlahovinou Novoflor Extra – snížení ceny o 10.371,- Kč
bez DPH.
Celkově dochází k navýšení ceny díla o 140.009,- Kč bez DPH. Předpokládá se však, že změnu bude
vyžadovat také návrh úpravy okolí přístavby sportovní haly (rozšíření chodníku). Sjednaná cena díla činí
k dnešnímu dni 27.243.343,- Kč vč. DPH.

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4920/2017 mezi městem
Švihov a Silbou – Elstav s.r.o. na akci „Přístavba sportovní haly k budově Základní školy ve Švihově“,
kterým se navyšuje cena za dílo o 140.009,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 418/Z46/18 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene v k.ú. Třebýcinka
V rámci akce „Třebýcinka, č. p. 1, p. Tuhý - NN“ dojde u dvou pozemků k zatížení věcným břemen. Jedná o
pozemky p.č. 144/6 a p. č. 144/8 k.ú. Třebýcinka. Náhrada za zřízení věcného břemene služebnosti činí
1000,- Kč bez DPH, břemeno je zřizováno na dobu neurčitou.

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se
akce „Třebýcinka, č. p. 1, p. Tuhý – NN, IE-12-0003566/1/VB“ mezi městem Švihov a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/5, Děčín – Podmokly, 405 02.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 419/Z46/18 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Žádost Plzeňského kraje – dopravní obslužnost
Předsedající konstatoval, že město každoročně podporuje poskytnutím účelové dotace zajištění provozu
především ztrátových autobusových spojů.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 111.606,- Kč Plzeňskému
kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 420/Z46/18 bylo schváleno.
Bod č. 8 –Žádosti spolků o dotace
Z programu podpory akcí spolků na r. 2018 podal žádost o dotaci:






FC Švihov se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 2.000,- Kč na fotbalový ples konaný
24. 02. 2018
ZO ČZS Švihov se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na ples zahrádkářů konaný
10. 03. 2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka se sídlem Švihov, Třebýcinka 9 ve výši 2.000,00 Kč
na posezení s harmonikami dne 24. 02. 2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka se sídlem Švihov, Třebýcinka 9 ve výši 2.000,00 Kč
na oslavu MDŽ dne 10. 03. 2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na ukázku
výroby dekorací s velikonoční tématikou konanou 17. 03. 2018.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2018:
 FC Švihov se sídlem Švihov, Nám. Dr.E.Beneše 38 ve výši 2.000,- Kč na fotbalový ples konaný
24.02.2018
 ZO ČZS Švihov se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na ples zahrádkářů konaný
10.03.2018
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka se sídlem Třebýcinka 9 ve výši 2.000,00 Kč na
posezení s harmonikami dne 24. 02. 2018
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka se sídlem Třebýcinka 9 ve výši 2.000,00 Kč na
oslavu MDŽ dne 10. 03. 2018
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice se sídlem Lhovice 58 ve výši 2.000,00 Kč na ukázku
výroby dekorací s velikonoční tématikou konanou 17.03.2018
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 421/Z46/18 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Plán práce kontrolního a finančního výboru
S plánem práce kontrolního výboru na r. 2018 seznámila předsedkyně p. Vladimíra Beštová, za finanční
výbor předsedkyně p. Hana Zdrahalová.

Návrh usnesení: ZM schválilo plán práce kontrolního výboru na r. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 422/Z46/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo plán práce finančního výboru na r. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 423/Z46/18 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
 Rozpočtová opatření
V rámci rozpočtových opatření dochází k navýšení příjmů o 245.080,- Kč (dotace na výkon státní správy,
dotace na volbu prezidenta). O stejnou částku jsou navýšeny také výdaje zejména v kapitole komunikace a
výdaje na volbu prezidenta. Schválený schodek 17.958.000,- Kč zůstává beze změny.
p. Ing. Pošar: co je zahrnuto do výdajů na volbu prezidenta?
Bártová, tajemník: mzdy, cestovné, stravné, kancelářské potřeby, úklidové prostředky.
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 na rok 2018 a to bez hlasování.

 Diskuse:
p. Bubeník Miroslav: kdo bude vybírat vybavení do nové sportovní haly? Dotazuje se v souvislosti
s pořízením mantinelů na florbal tak, aby mohla být flexibilně upravována herní plocha.
předsedající: částečně bude některé vybavení dodáno v rámci stavby (koše na basketbal, mantinely a
branky na florbal). Pokud vznikla potřeba ze strany florbalistů na pořízení většího počtu mantinelů, musí
město o těchto změnách vyrozumět dodavatele stavby.
p. Bubeník Miroslav: dotaz na dokončení veřejného osvětlení okolo hradu směrem k bytovkám.
předsedající: bylo již řešeno. Je zde technický problém s položením kabelu veřejného osvětlení přes most
vedoucí přes náhon. Vedení osvětlení bude nutné položit buď směrem od bytovek nebo zvolit alternativu
osvětlení např.na solární zdroj.

Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.00 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: 27. 03. 2018

Zapisovatel: Hana Bártová

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

