Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/9/19, konaného dne 25.06. 2019 od 18.00 hod. v Kulturním domě
ve Švihově – Švihov, Tyršova 274
Zasedání Zastupitelstva města Švihova (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou města
PaedDr. Václavem Petrusem (dále jen „předsedající“). Ten 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 17.06.2019 do 26.06. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva). Omlouvá se
p.Jan Staněk a p. Miroslav Bubeník. Tím je zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Dále přítomno: 15 občanů.

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

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce.

1. Zahájení
2. Ověření zápisu č. 8/2019
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2018
5. Účetní závěrka města a ZŠ a MŠ Švihov, okr. Klatovy, přísp.org. za rok 2018
6. Pronájem části pozemku p. č. 50/2 a p. č. 67/3 v k.ú. Švihov u Klatov
7. Prodej hasičské stříkačky PPS 12
8. Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Švihově
9. Žádosti spolků
10. Různé
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 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 101/Z9/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 8/2019
Ověření zápisu č. 8/2019 provedl p. Jiří Unger. Zápis byl přečten a odpovídá projednávaným
skutečnostem.

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

Bod č. 4 – Schválení závěrečného účtu města za rok 2018
Dokument vychází z podkladů, které budou projednávány také v rámci schválení účetní závěrky města
Švihova. V roce 2018 hospodařilo město s příjmy ve výši 43,293.271,95 Kč a výdaji ve výši 48,814.928,73
Kč. Schodek tedy činí 5,521.656,78 Kč. Částka 26,750.773,74 Kč byla vynaložena na investice, tj. pořízení
či rekonstrukci majetku města.
Při přezkumu hospodaření provedeném Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo konstatováno porušení

rozpočtové kázně dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů, neboť nedošlo dle § 16 odst. 2 k provedení povinného rozpočtového opatření
souvisejícího s navýšením přijaté dotace od úřadu práce. Jedná se však pouze o formální pochybení, které
bylo ze strany krajského úřadu vyřešeno bez sankce pouze s napomenutím.
K uvedenému bodu se vyjádřila také předsedkyně finančního výboru p. Zdrahalová Hana. FV doporučuje
schválení závěrečného účtu.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy
Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, a to
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města s výhradou s tím, že již byla přijata opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a tudíž nejsou další opatření potřeba.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 102/Z9/19 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky města Švihova a Základní školy a Mateřské školy Švihov,
příspěvkové organizace, za rok 2018
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 2018.
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 2018 hospodařilo město s výnosy ve výši
43,842.914,67 Kč a náklady ve výši 28,542.412,06 Kč (zlepšený hospodářský výsledek činí 15,300.502,61
Kč). Účetní závěrka města za rok 2018 byla projednána ve finančním výboru 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 Švihova včetně výsledku hospodaření města za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 103/Z9/19 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 2018. 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 2018 s výnosy ve výši 35,054.925,- Kč a náklady 35,025.449,- Kč. Hospodaření vykázalo k
31.12.2018 zisk ve výši 29.476,00 Kč. Je navrhováno, aby zlepšený hospodářský výsledek byl převeden do
rezervního fondu. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2018 byla projednána ve finančním
výboru 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 2018
sestavenou k 31.12.2018. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29.476,- Kč bude převeden do
rezervního fondu ke krytí ztrát budoucích let.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 104/Z9/19 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Pronájem části pozemku p. č. 50/2 a p. č. 67/3 v k.ú. Švihov u Klatov
Město bylo osloveno ze strany firmy Hezčí domy – Giraffe facility s. r. o. se žádostí o pronájem části
prostranství nacházejícího se v areálu Staré školy v Komenského ulici ve Švihově za účelem uložení
plošin, které nejsou firmou pravidelně využívány. Výše nájmu byla stanovena v čase a místě obvyklém
(v případě částečně zastřešené části pozemku p.č. 67/3 k.ú. Švihov u Klatov za cenu 50,- Kč/m2/rok, nájem
za část nezastřešené stavební parcely č. 50/2 k.ú. Švihov u Klatov činí 10,- Kč/m2/rok). Záměr pronájmu
byl schválen ZM usnesením č. 95/Z8/19 ze dne 14.05.2019 a zveřejněn v době od 17.05.2019 do
04.06.2019.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schválilo pronájem části pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Švihov u Klatov o
výměře 101 m2 za cenu 50,- Kč/m2/rok a části pozemku st.p. č. 50/2 k.ú. Švihov u Klatov o výměře 125
m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok firmě Hezčí domy – Giraffe facility s.r.o., Hlavní 243, Průhonice 252 43, a
to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za účelem uložení materiálu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 105/Z9/19 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Prodej hasičské stříkačky PPS 12
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice předložil žádost o odkoupení požární stříkačky PPS 12,
která je v současné době vedena v majetku města Švihova. Stříkačka byla zapůjčena do užívání sboru,
který jej využívá pro účely hasičských soutěží v rámci požárního sportu. Vzhledem k tomu, že sbor
dlouhodobě investuje do údržby stříkačky své prostředky, žádá o její odkup za vzájemně dohodnutou
částku 2.000,- Kč, což odpovídá době užívání a opotřebení. Záměr prodeje byl schválení usnesením ZM č.
97/Z8/19 ze dne 14.05.2019 a zveřejněn v době od 20.05.2019 do 06.06.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo prodej hasičské stříkačky PPS 12 za cenu 2.000,- Kč vč. DPH SH ČMS –
Sboru dobrovolných hasičů Stropčice, Nám. Dr. E. Beneše 38, Švihov.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 106/Z9/19 bylo schváleno.

Bod č. 8 – Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Švihově
Tajemnice MěÚ Švihov přednesla zastupitelstvu žádost p.xxx xxxx, bytem xxxxxxx o pronájem bytu
v Domě s pečovatelskou službou ve Švihově. Jeho žádost byla podpořena ze strany Městského úřadu
Klatovy, od. sociálních věcí a zdravotnictví. Doporučující vyjádření lékaře je u žádosti přiloženo.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s přidělením bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou,
V Zahrádkách 411 p. xxx xxxx, bytem xxxx.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 107/Z9/19 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Žádosti spolků
Z programu podpory mládežnických složek spolků na rok 2019 podal žádost o dotaci:

 Junák - český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., Klatovy V, Hálkova 134 ve výši 20.000,- Kč
(50 členů mladších 18 let).

Z programu podpory akcí spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:




TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47, Švihov ve výši 2000,- Kč na pouťovou taneční zábavu konanou dne
31.08.2019
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, Čechova 378, Švihov ve výši 2000,- Kč na oslavy 140.
výročí založení SDH Švihov konané dne 22.06.2019.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice 58, Švihov ve výši 2000,- Kč na dětský den „Cesta
kolem pohádkového rybníku“ konaný dne 29.06.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory mládežnických složek spolků na rok 2019 ve výši 20.000,- Kč spolku Junák český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., Klatovy V, Hálkova 134.
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
 TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47, Švihov ve výši 2000,- Kč na pouťovou taneční zábavu konanou
dne 31.08.2019
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, Čechova 378, Švihov ve výši 2000,- Kč na oslavy
140. výročí založení SDH Švihov konané dne 22.06.2019
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice 58, Švihov ve výši 2000,- Kč na dětský den „Cesta
kolem pohádkového rybníku“ konaný dne 29.06.2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 108/Z9/19 bylo schváleno.

Bod č. 10 – Různé
 Žádost o prominutí nájmu za zapůjčení festivalového stanu
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov požádal o prominutí nájmu za zapůjčení festivalového stanu
vč. vybavení v rámci oslav 140. výročí založení SDH Švihov, které se konaly 22.06.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov prominutí úhrady nájmu
za zapůjčení festivalového stanu vč. vybavení v rámci oslav 140. výročí založení SDH Švihov, které se
konaly 22.06.2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 109/Z9/19 bylo schváleno.

 Žádost o bezúplatní zapůjčení zahradních setů na letní skautský tábor
Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z.s.. požádal o bezúplatné zapůjčení 5 zahradních setů (5
stolů a 10 lavic) na letní skautský tábor, který se koná v terminu 29.06. – 13.07.2019 nedaleko obce
Mlýnské Struhadlo.

Návrh na usnesení: ZM schválilo žádost o bezúplatné zapůjčení 5 zahradních setů (5 stolů a 10 lavic) na
letní skautský tábor pořádaný ve dnech 29.06. – 13.07.2019 spolkem Junák – český skaut, středisko
Královák Klatovy, z.s., Klatovy, Hálkova 134.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 110/Z9/19 bylo schváleno.

 Rozpočtová opatření č. 3
V rámci rozpočtových opatření dojde k navýšení příjmů o 204.000,- Kč (o přijatou dotaci na volby do
Evropského parlamentu a přijaté vratky elektrické energie) a výdajů taktéž o 204.000,- Kč (výdaje na volby
do Evropského parlamentu, zvýšení investičního příspěvku městu Klatovy na vybudování přivaděče
Dehtín). Schválené saldo ve výši 900.000,- Kč zůstává beze změny.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Žádost Diakonie ČCE – středisko Praha o poskytnutí finančního příspěvku
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: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Diakonii ČCE – středisko Praha,
Vlachova 1502, Praha 13 za účelem pokrytí nákladů spojených s poskytováním terénní sociální služby
– raná péče, v kalendářním roce 2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 111/Z9/19 bylo schváleno.

 Přidělení zakázky na těžbu a přibližování – nahodilá kůrovcová těžba dřeva
V rámci výběrového řízení na dodavatele těžebních prací a přibližování byly osloveny 3 firmy. Jako cenově
nejvýhodnější byla vybrána firma Vlček Milan, Klatovy, Akátová 520, s nabídkovou cenou 158.400,- Kč. Na
druhém místě skončila firma Čížek Jindřich, Švihov, xxxx s cenou 167.200,- Kč a jako třetí se umístil Bacík
Štěpán, Merklín, xxxx s cenou 171.600,- Kč.

Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky na těžební práce a přibližování nahodilé kůrovcové
těžby firmě Milan Vlček, Klatovy, Akátová 520 za nabídkovou cenu 158.400,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 112/Z9/19 bylo schváleno.,

 Diskuse
p. Schejbalová: požadavek na osazení lavičky na autobusové zastávce naproti základní škole. Děti zde
posedávají na zemi u zdravotního střediska.
předsedající: lavička je osazena na protější autobusové zastávce blíže škole.
Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 18.50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
3) Návrh závěrečného účtu města Švihova za rok 2018
4) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 50/2 a p.č. 67/3 vše k.ú. Švihov u Klatov
5) Záměr prodeje hasičské stříkačky PPS 12

Zápis byl vyhotoven dne: 28.06. 2019
Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

…...…..………………………dne ………………….………………..
…...…..………………………dne ………………….………………..

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

