Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/5/19, konaného dne 19.02.2019 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 11.02.2019 do 20.02.2019 (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: 17 občanů.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Martinu Haškovou a Jiřího Ungera, zapisovatelkou Hanu Bártovou.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce.
Před hlasováním dal předsedající možnost členům zastupitelstva 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. 59/Z5/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 4/2019
Ověření zápisu č. 4/2019 provedl Jiří Unger a p. Martina Hašková. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.

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

Bod č. 4 – Prodej pozemku pod trafostanicí v ulici Kolářova
Město bylo osloveno ze strany ČEZu a.s., jakožto vlastníka trafostanice, se žádostí o narovnání
majetkoprávních vztahů. Trafostanice se nachází na pozemku města. Záměr prodeje byl schválen
usnesením ZM č. 20/Z2/18 ze dne 19.11.2018 a zveřejněn v době od 20.11.2018 do 11.12.2018. Kupní
cena je stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Václavem Vlčkem, Klatovy, Denisova 93/I
v celkové výši 900,- Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku st. p. č. 700 o výměře 6 m2 – druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Švihov u Klatov, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 900,- Kč. Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a další výdaje spojené se
sepsáním smlouvy nese kupující.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 60/Z5/19 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Oprava chodníků v areálu ZŠ a MŠ Švihov
V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Švihov – oprava chodníků ZŠ Švihov“
byly osloveny 3 firmy z toho 2 firmy podaly cenovou nabídku. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková
cena bez DPH. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DYBS Plzeň s nabídkovou cenou
1,429.616.,94 Kč. Jako druhá skončila firma Silnice Nepomuk s.r.o. s cenou 1,649.989,- Kč.

Návrh na usnesení: ZM přiděluje zakázku „Švihov – oprava chodníků ZŠ Švihov“ firmě DYBS Plzeň,
Prvomájová 514/39, IČ 62621033 za nabídkovou cenu 1,429.616,94 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 61/Z5/19 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Zpracování projektové dokumentace ulice Tyršova, Školní a Zahradní
V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD Švihov – rekonstrukce ulic
Tyršova, Školní a Zahradní“ byly osloveny 4 firmy. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez
DPH. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Macán projekce s.r.o. Chudenice
s nabídkovou cenou 707.000,- Kč, na druhém místě se umístila firma Boula IPK s.r.o. Plzeň s nabídkovou
cenou 750.000,- Kč. Jako třetí skončila nabídka firmy Zítek IP projekt s.r.o., Plzeň s cenou 766.000,- Kč.
Poslední se umístila firma D PROJEKT Plzeň s cenou 790.000,- Kč.
p. Kriegerová, Švihov: na základě čeho jsou vybírány komunikace určené k opravě?
předsedající: v r. 2014 byl zpracován plán rozvoje, k němuž se vyjadřovali také občané. Aktualizace tohoto
dokumentu je plánována v 1. polovině r. 2019.

Návrh na usnesení: : ZM přiděluje zakázku „PD Švihov – rekonstrukce ulic Tyršova, Školní a
Zahradní“ firmě Macán Projekce s.r.o., Chudenice, Tyršova 273, IČ 28057198 za nabídkovou cenu
707.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 62/Z5/19 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Přístavba školní jídelny a kuchyně – II. etapa
V rámci II. etapy rekonstrukce dojde mimo jiné k rekonstrukci rozvodů instalace, obkladů, podlah a
vzduchotechniky. V rámci vyhlášeného výběrového řízení byly osloveny 3 firmy. Cenovou nabídku podaly
firmě dvě s tím, že cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Silba – Elstav, Letkov s nabídkovou
cenou 4,560.694,- Kč bez DPH.

Návrh na usnesení: ZM přiděluje zakázku „Přístavba jídelny a kuchyně k objektu č.p. 344 ve Švihově –
II. etapa“ firmě Silba – Elstav s.r.o., Letkov, Plzeňská 155, IČ 64358844 za nabídkovou cenu
4,560.694,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 63/Z5/19 bylo schváleno.

Bod č. 8 – Žádosti spolků
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:








FC Švihov z.s. - se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38, ve výši 2.000,- Kč na fotbalový ples konaný
16.02.2019
SH ČMS SDH Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka 9, ve výši 2.000,- Kč na posezení při harmonikách
konané 23.02.2019
SH ČMS SDH Švihov, se sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,- Kč na hasičský ples konaný
26.01.2019
SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na novoroční ohňostroj konaný dne
01.01.2019
SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 590,- Kč na novoroční výstup na Tuhošť a
posezení v KD Lhovice konaný dne 01.01.2019
SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na masopust konaný dne 23.02.2019
SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na hasičský ples konaný dne
26.01.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2019
 FC Švihov z.s. - se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38, ve výši 2.000,- Kč na fotbalový ples
konaný 16.02.2019
 SH ČMS SDH Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka 9, ve výši 2.000,- Kč na posezení při
harmonikách konané 23.02.2019



SH ČMS SDH Švihov, se sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,- Kč na hasičský ples konaný
26.01.2019
 SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na novoroční ohňostroj konaný
dne 01.01.2019
 SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 590,- Kč na novoroční výstup na Tuhošť a
posezení v KD Lhovice konaný dne 01.01.2019
 SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na masopust konaný dne
23.02.2019
 SH ČMS SDH Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na hasičský ples konaný dne
26.01.2019
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. Usnesení č. 64/Z5/19 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Různé
 Rozpočtová opatření č. 9/2018
V rámci rozpočtových opatření dojde k navýšení příjmů o 179.816,- Kč a výdajů taktéž o 179.816,- Kč.
Schválený schodek ve výši 17.958.000,- Kč zůstává beze změny.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Rozpočtová opatření č. 1/2019
V rámci rozpočtových opatření dojde k navýšení příjmů o 103.800,- Kč a výdajů taktéž o 103.800,- Kč.
Schválené saldo ve výši 900.000,- Kč zůstává beze změny.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ - Záhumenice
Jedná se o zřízení věcného břemene služebnosti v souvislosti se zasíťováním stavebním pozemků ve
Švihově v lokalitě „Záhumenice“

Návrh na usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0011318/VB/001 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035 za sjednanou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 65/Z5/19 bylo schváleno.
 Pěstební práce r. 2019
V rámci poptávky byly osloveny 3 firmy, jako cenově nejvýhodnější byla vybrána firma Radomír Bubeník,
Švihov za nabídkovou cenu 415.550,- Kč.

Návrh na usnesení: ZM přiděluje zakázku „Pěstební práce 2019“ firmě Radomír Bubeník, Švihov,
Čechova 242, IČ 69948305 za nabídkovou cenu 415.550,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 66/Z5/19 bylo schváleno.
 Žádost o dotaci na přivaděč Dehtíh
V souvislosti s výstavbou akce „Přivaděč Švihov - Dehtín“ chce město požádat o dotaci z rozpočtu
Plzeňského kraje. Zahájení výstavby je plánováno v r. 2020.

Návrh na usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na financování
vodovodního přivaděče Dehtín – Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 67/Z5/19 bylo schváleno.
 Žádost o dotaci na úhradu služeb sociální péče poskytovaných v denním stacionáři
Individuální žádost o dotaci na úhradu služeb sociální péče poskytovaných v denním stacionáři si podali p.
xxxxx, který navštěvuje stacionář Diakonie v Klatovech, a p. xxxxx, jejíž syn xxxxx navštěvuje stacionář
Diakonie v Soběkurech. Oběma žadatelům přispívalo město Švihov na uvedené sociální služby již
v loňském roce.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč p. xxxxxxxxx, bytem Švihov,
xxxxxxxx, na úhradu služeb sociální péče poskytovaných v r. 2019 v denním stacionáři Diakonie
v Klatovech.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 68/Z5/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč p. xxxxxxxxxx v zastoupení p.
xxxxxxxxxxxx, bytem Švihov, xxxxxxxx na úhradu služeb sociální péče poskytovaných v r. 2019
v denním stacionáři Diakonie v Soběkurech.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 69/Z5/19 bylo schváleno.
 Diskuse
Ing. Pošar, člen ZM: podává rezignaci na funkci předsedy osadního výboru obce Lhovice.
ZM bere na vědomí s tím, že nový předseda bude jmenován na dalším zasedání zastupitelstva.
p. Kohout, Kokšín: nabídka na pěstební práce v r. 2019 obsahuje také pálení klestu?
předsedající: pro odpověď doporučil obrátit se na p. Karhana.
p. Tejčková, Švihov: obdržel městský úřad dopis ohledně komunikace v ulici Na Borku?
předsedající: ano, na základě toho proběhne dne 11.03.2019 od 16.00 hod. setkání mimo jiné
s projektantem p. Macánem. Předsedající pozval na jednání také přítomného p. Jiřího Vovsa, protože
jedno z navrhovaných řešení se dotýká pozemků v jeho vlastnictví.

Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 18.35 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: 27.02.2019
Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger………...……...…..………………………dne ………………….………………..
Martina Hašková

……………..……….………… dne ……………….…………………..

PaedDr. Václav Petrus, starosta města….……….………………… dne ………..………………....……….

