Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/49//18, konaného dne 19. 06. 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 11. 06. 2018 do 20. 06. 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: 7 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. 48/2018
Kontrola plnění usnesení
Volby do zastupitelstva města Švihov r. 2018 – 2022
Žádost Diakonie – raná péče
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. 443/Z49/18 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 48/2018
Ověření zápisu č. 48/2018 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 – Volby do zastupitelstva města Švihov r. 2018 - 2022
V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, navrhuje předsedající stanovení počtu členů zastupitelstva města Švihov pro
volební období 2018 - 2022 na 7 členů stejně jako tomu bylo ve stávajícím volebním období.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva města pro volební období r. 2018 – 2022 na 7 členů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 444/Z49/18 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Žádost Diakonie – raná péče
Diakonie ČCE – středisko Praha zaslala žádost o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených
s poskytováním terénní sociální služby – raná péče, pro jednu rodinu ze Švihova, která pečuje o dítě
s postižením (od narození do sedmi let).

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč Diakonii ČCE
– středisko Praha, Vlachova 1502, Praha 5 za účelem pokrytí nákladů spojených s poskytováním
terénní sociální služby – raná péče, v kalendářním roce 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 445/Z49/18 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Žádosti spolků o dotace
Úvodem předsedající uvedl, že v případě jedné z předložených žádostí nebyla splněna podmínka
poskytnutí dotace, a to zveřejnění uvedené akce na www stránkách města Švihov před jejím konáním.
Žadatel jako důvodu uvedl, že již předem byla akce plně obsazena (jednalo se o zájezd). Předsedající
navrhuje, aby kompetence ve věci rozhodnutí o snížení výše dotace z důvodu nesplnění některé
z podmínek programu byla přenesena na kontrolní výbor zastupitelstva města.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s tím, aby kontrolní výbor při kontrole vyúčtování dotací poskytovaných
z rozpočtu města rozhodl o výši sankcí s odkazem na vyhlášený program podpory.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 446/Z49/18 bylo schváleno.
Z programu podpory akcí spolků na r. 2018 podal žádost o dotaci:
•
•
•
•
•

ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na akci „Tachovsko zájezd“ konaný
dne 26. 05. 2018,
ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na akci „Náchodsko zájezd“
konaný ve dnech 12. – 14. 07. 2018,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Švihov, Lhovice 58 ve výši 2.000,- Kč na Sraz
rodáků 2018 konaný dne 19. 05. 2018,
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 na akci mezinárodní den dětí konaný 27. 05. 2018
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,- Kč na
dětskou hasičskou soutěž ve víceboji „Švihovský kabrňák“ konanou dne 16. 06. 2018.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2018:
• ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na akci „Tachovsko zájezd“
konaný dne 26. 05. 2018,
• ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,- Kč na akci „Náchodsko zájezd“
konaný ve dnech 12. – 14. 07. 2018,
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Švihov, Lhovice 58 ve výši 2.000,- Kč na
Sraz rodáků 2018 konaný dne 19. 05. 2018
• TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 na akci mezinárodní den dětí konaný 27. 05.
2018
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,- Kč na
dětskou hasičskou soutěž ve víceboji „Švihovský kabrňák“ konanou dne 16. 06. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 447/Z49/18 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Různé
• Žádost o prominutí nájmu za zapůjčení festivalového stanu – Velovis Švihov

Sportovní klub cyklistiky Velovis Švihov žádá o prominutí nájmu spojeného se zapůjčením festivalového
stanu na akci „Závod horských kol okolo vodního hradu“ konanou ve dnech 05. – 06. 05. 2018.

Návrh usnesení: ZM schválilo prominutí nájmu z festivalového stanu na akci „Závod horských kol
okolo vodního hradu“ konanou ve dnech 05. – 06. 05. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 448/Z49/18 bylo schváleno.
• Žádost SH ČMS SDH Třebýcinka o prodej hasičské stříkačky PPS 12 vč. příslušenství

SDH Třebýcinka podal žádost o odprodej hasičské stříkačky PPS 12 s podvozkem vč. příslušenství, kterou
v současné době využívá na základě výpůjčky zejména při reprezentaci spolku v rámci soutěží požárního
sportu. Vzhledem k tomu, že opravy a modernizaci stříkačky hradí spolek ze svých prostředků, žádá SDH
Třebýcinka o odprodej stříkačky za zůstatkovou cenu.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje hasičské stříkačky PPS 12 s podvozkem a
příslušenstvím za cenu 5.000,- Kč vč DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 449/Z49/18 bylo schváleno.

• Rozpočtová opatření č. 3

V rámci rozpočtových opatření dochází k navýšení příjmů o 1.300.000,00 Kč. O stejnou částku jsou
navýšeny také výdaje zejména v oblasti platby daní a poplatků. Schválený schodek 17.958.000,00 Kč
zůstává beze změny.
ZM bere rozpočtová opatření č. 3 na vědomí bez hlasování.

• Diskuse:

p. Louda: nebylo by možné v souvislosti s investiční akcí „přístavba školní jídelny“ přesunout stávající
budník s plynem?
předsedající: přeložka plynu není součástí uvedené akce.
p. Schejbalová: upozornila na propadlé chodníky v Komenského ulici ve Švihově.
předsedající: pověří p. Ungera, který zajistí nápravu.
p.Vaněček: kdy bude otevřena přístavba tělocvičny?
předsedající: ve čtvrtek 21.06.2018 proběhne kontrolní den. Po odstranění nedodělků bude požádáno o
kolaudaci stavby.
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: 25.06. 2018
Zapisovatel: Hana Bártová
Ověřovatelé: Jiří Unger………...……...…..………………………dne ………………….………………..
Vladimíra Beštová ……………..……….………… dne ……………….…………………..
PaedDr. Václav Petrus, starosta města….……….………………… dne ………..………………....……….

