Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/48//18, konaného dne 15.05. 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 03.05. 2018 do 16.05. 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.
7.
8.

Zahájení
Ověření zápisu č. 47/2018
Kontrola plnění usnesení
Návrh závěrečného účtu města za rok 2017
Účetní závěrka města Švihov a ZŠ a MŠ Švihov za rok 2017
Koupě pozemku v areálu Staré školy
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 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 436/Z48/18 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 47/2018
Ověření zápisu č. 47/2018 provedl Jiří Unger a p. Vladimíra Beštová. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.

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

Bod č. 4 – Návrh závěrečného účtu města za rok 2017
Dokument vychází z podkladů, které budou projednávány také v rámci schválení účetní závěrky města
Švihov. V roce 2017 hospodařilo město s příjmy ve výši 36 995 690,88 Kč a výdaji ve výši 46 132 813,99
Kč. Schodek tedy činí 9 137 123,11 Kč. Částka 24 485 644,42 Kč byla vynaložena na investice, tj. pořízení
či rekonstrukci majetku města.
K uvedenému bodu se vyjádřila také předsedkyně finančního výboru p. Zdrahalová Hana. FV doporučuje
schválení závěrečného účtu, účetní závěrky města a účetní závěrky ZŠ a MŠ Švihov.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy
Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017, a to
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 437/Z48/18 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky města Švihov a Základní školy a Mateřské školy Švihov,
příspěvkové organizace, za rok 2017
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: výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření, inventarizační zprávu za rok 2017.
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 2017 hospodařilo město s příjmy ve výši 36 995 690,88
Kč a výdaji ve výši 46 132 813,99 Kč. Účetní závěrka města za rok 2017 byla projednána ve finančním
výboru dne 14.05.2018 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 města Švihov včetně výsledku hospodaření města za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 438/Z48/18 bylo schváleno.
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, výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky,
inventarizační zprávu za rok 2017. 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 2017 s výnosy ve výši 30 543 233,30 Kč a náklady 30 533 118,82 Kč. Hospodaření vykázalo k
31.12.2017 zisk ve výši 10 114,48,00 Kč. Je navrhováno, aby zlepšený hospodářský výsledek byl převeden
do rezervního fondu. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2017 byla projednána ve finančním
výboru dne 14.05.2018 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 2017
sestavenou k 31.12.2017. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 10 114,48 Kč bude převeden do
rezervního fondu ke krytí ztrát budoucích let.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 439/Z48/18 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Koupě pozemku v areálu Staré školy ve Švihově
Předsedající uvedl, že zpracování projektové dokumentace je již v konečné fázi. V současné době je nutné
dořešit pouze vykoupení pozemků v rámci areálu Staré školy nejen od státu, ale také od Římskokatolické
farnosti Švihov pod bývalým přístřeškem na auta. Církev navrhuje kupní cenu ve výši 100,00 Kč/m2.

Návrh usnesení: ZM pověřilo starostu jednáním ve věci odkupu části pozemku p.č. 67 – druh pozemku
zahrada, o výměře cca 183 m2, a pozemku p.č. 1718 – druh pozemku jiná plocha, ostatní plocha, o
výměře 36 m2, vše k.ú. Švihov u Klatov od Římskokatolické farnosti Švihov, Komenského 92, Švihov
za kupní cenu 100,00 Kč/ m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 440/Z48/18 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Žádosti spolků o dotace
Z programu podpory akcí spolků na r. 2018 podal žádost o dotaci:




Sportovní klub Velovis, se sídlem Švihov, T.G.Masaryka 111 ve výši 2.000,- Kč na pořádání 24.
ročníku závodu horských kol okolo hradu Švihov konajícího se 06.05.2018
FC Švihov z.s., se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 na taneční zábavu Extra Band konající se
12.05.2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši
2.000,00 Kč na akci „Procházka pohádkovým lesem“ konající se 02.06.2018.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2018:
 Sportovnímu klubu Velovis, se sídlem Švihov, T.G.Masaryka 111 ve výši 2.000,- Kč na pořádání
24. ročníku závodu horských kol okolo hradu Švihov konajícího se 06.05.2018
 FC Švihov z.s., se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 na taneční zábavu Extra Band konající se
12.05.2018
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši
2.000,00 Kč na akci „Procházka pohádkovým lesem“ konající se 02.06.2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 441/Z48/18 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Různé
 Projednání žádosti Města Klatovy o dotaci na spolufinancování protidrogové prevence
Stejně jako v předchozím roce město Klatovy žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 102,00 Kč na podporu
terénního programu spolku ULICE pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace městu Klatovy ve výši 5 102,00 Kč na
spolufinancování terénního programu spolku ULICE pro osoby závislé na nelegálních návykových
látkách v r. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 442/Z48/18 bylo schváleno.
 Diskuse:
p. Zdrahalová, zastupitelka: je možné obnovit antuku na volejbalovém hřišti za KD Švihov?
Předsedající: tímto úkolem pověřen p. Unger.
p. Kohout, Kokšín: upozornil, že dosud nebyla sjednána náprava ve věci špatného provedení dopravního
značení u mostu v Kokšíně.
Předsedající: byla již podána reklamace.
p. Beštová, zastupitelka: dotazuje se na nové skutečnosti týkající se nízkého průtoku vody u starého jezu.
Předsedající: předběžně je domluveno s provozovatelem vodní elektrárny p. Bernáškem mírné navýšení
průtoku. Náhon je však ve vlastnictví Národního památkového ústavu. V nebližších dnech by mělo
proběhnout jednání ve věci schválení manipulačního řádu.
p. Špeta: v jaké fázi je výstavba sportovní haly?
Předsedající: fasáda a interiéry budou dokončeny dle plánu do konce května. Do poloviny června by měly
být dokončeny práce na venkovních chodnících.
Dne 16.05.2018 dojde k předání staveniště v souvislosti s přístavbou školní jídelny. V červnu a červenci
bude standardně probíhat provoz jak kuchyně, tak mateřské školy. V měsíci srpnu bude kuchyně uzavřena
do 25.08.2018, kdy by měla být stavba ukončena.
p. Vaněček, zastupitel: jak to vypadá s opravou komunikace přes most v Nádražní ulici?
Předsedající: projektová dokumentace je schválena, z finančních důvodů však nebude v letošním roce
realizováno. S investorem SÚS PK je předjednáno, že průchod pro chodce bude v době rekonstrukce
mostů zachován.
Předsedající: závěrem pozval přítomné na 45. ročník Švihovského hudebního léta, který bude zároveň
oslavou 55. výročí založení dechového orchestru při ZŠ Švihov.
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: 22.05. 2018
Zapisovatel: Hana Bártová
Ověřovatelé: Jiří Unger………...……...…..………………………dne ………………….………………..
Vladimíra Beštová ……………..……….………… dne ……………….…………………..
PaedDr. Václav Petrus, starosta města….……….………………… dne ………..………………..……….

