Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/10/19, konaného dne 27.08. 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 19.08. 2019 do 28.08. 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: 14 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. 9/2019
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hospodaření města a ZŠ a MŠ Švihov za 1. pololetí r. 2019
5. Koupě pozemku p.č. 1719 k.ú. Švihov u Klatov
6. Oprava komunikace v k.ú. Kamýk u Švihova
7. Autobusová zastávka Třebýcinka
8. Lesní hospodářský plán 2021 - 2030
9. Smlouva s ČEZ o zřízení věcného břemene - k.ú. Lhovice
10. Zápis do kroniky města za r. 2018
11. Žádosti spolků
12. 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 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 113/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 9/2019
Ověření zápisu č. 9/2019 provedl p. 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 – Hospodaření města a ZŠ a MŠ Švihov za 1. pololetí r. 2019
Předsedající k předloženému materiálu podal stručný komentář.
Daňové i nedaňové příjmy města Švihova jsou naplňovány dle předpokladu. U kapitálových příjmů, které
představují zejména příjmy z prodeje stavebních parcel na „Záhumenici“, došlo dokonce k navýšení o
částku cca 673 tis. Kč. Předpokládané výdaje jsou naplněny z 39,26 % z toho důvodu, že největší

investiční akce r. 2019 (rekonstrukce chodníků v areálu ZŠ, přístavba školní jídelny II. etapa) budou
realizovány až v 2. polovině kalendářního roku. Předpokládaný schválený schodek bude dodržen.
Předsedkyně finančního výboru p. H. Zdrahalová seznámila přítomné s projednáním hospodaření města ve
výboru. K hospodaření nebyly žádné připomínky.
Zastupitelstvo města bere zprávu na vědomí bez hlasování.
Co se týče hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za 1. pololetí r. 2019 předsedající stručně okomentoval výnosy,
náklady i doplňkovou činnost. Předsedkyně FV p. Zdrahalová podala zprávu za FV, který se
hospodařením podrobně zabýval.
ZM bere zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za 1. pololetí r. 2019 na vědomí bez hlasování.

Bod č. 5 – Koupě pozemku p.č. 1719 k.ú. Švihov u Klatov
Jedná se o pozemek ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu nacházející se v areálu Staré školy
ve Švihově. Vzhledem k tomu, že město Švihov vlastní budovy situované v tomto areálu, je nutné vyřešit
majetkoprávní vypořádání pozemků pod uvedenými stavbami. Zastupitelstvo města schválilo usnesením č.
81/Z7/19 úplatný převod za cenu stanovenou znaleckých posudkem, který vypracuje SPÚ. Výše ceny činí
331.459,00 Kč.
ZM bere na vědomí kupní cenu za prodej pozemku p.č. 1719 k.ú. Švihov u Klatov ve výši 331.459,00 Kč
stanovenou na základě zpracovaného znaleckého posudku, a to bez hlasování.

Bod č. 6 – Oprava komunikace v k.ú. Kamýk u Švihova
Město podalo žádost o dotaci na opravu komunikace, které nebylo vyhověno. Proto přistoupí k opravě
komunikace v rozsahu cca 1000 m2 z vlastních prostředků. Byla vybrána obdobná metoda opravy, jako
tomu bylo v případě opravy komunikace v obci Lhovice směrem na Mezihoří, tj. podrcení a 2 x nátěr.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Oprava místní komunikace Kamýk“ firmě Eurovia

Silba a.s., se sídlem Plzeň, Lobezská 1191/774, 326 00 za nabídkovou cenu 188.670,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 114/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Autobusová zastávka Třebýcinka
V souvislosti s omezením některých vlakových spojů bude od 01.12.2019 zaveden nový autobusový spoj
do obce Třebýcinka (2 x ráno, 2 x odpoledne). To je podmíněno vybudováním nové autobusové zastávky.
Se žádostí o zpracování cenové nabídky byly osloveny 3 firmy. Hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena bez DPH. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána firma Eurovia Silba, a.s., Plzeň,
Lobezská s nabízenou cenou 283.343.33,- Kč bez DPH. Na 2. místě skončila firma FINAL KOM s.r.o.,
Kocourov s cenovou nabídkou ve výši 296.000,00 Kč bez DPH. Jako třetí se umístila firma DYBS Plzeň
s.r.o., Plzeň s cenou 344.212,27 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Třebýcinka autobusová zastávka“ firmě Eurovia

Silba a.s., se sídlem Plzeň, Lobezská 1191/774, 326 00 za nabídkovou cenu 283.343,33 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 115/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Lesní hospodářský plán 2021 - 2030
Vzhledem k tomu, že v r. 2020 končí stávající desetiletý lesní hospodářský plán (dále jen LHP), oslovilo
město v rámci poptávkového řízení 3 firmy se žádostí o zpracování cenové nabídky na pořízení LHP na r.
2021 – 2030. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako cenově nejvýhodnější
byla vybrána firma Plzeňský lesprojekt, a.s., Plzeň, náměstí Generála Píky 8 s nabízenou cenou 117.300,Kč bez DPH. Na 2. místě skončila firma LesInfo CZ, a.s., České Budějovice s cenovou nabídkou ve výši
119.850,- Kč bez DPH. Jako třetí se umístila firma EKOLES – PROJEKT s.r.o., Jablonec nad Nisou
s cenou 153.000,- Kč bez DPH.

Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Vypracování lesního hospodářského plánu pro
město Švihov na r. 2021 - 2030“ firmě Plzeňský lesprojekt, a.s., se sídlem Plzeň, náměstí Generála
Píky 8, 301 26 za nabídkovou cenu 117.300,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 116/Z10/19 bylo schváleno.

Bod č. 9 – Smlouva s ČEZ o zřízení věcného břemene – k.ú. Lhovice
V návaznosti na prodloužení elektrického vedení pro nově budovaný rodinný dům při cestě z Lhovic na
Mezihoří seznámil předsedající přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene.

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-0012959/01 o zřízení věcného břemene
služebnosti „Lhovice, parc.č. 802/1 – NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická
874/8, 405 02.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 117/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Zápis do kroniky města za r. 2018
Návrh zápisu do kroniky města za rok 2018 obdrželi členové zastupitelstva předem.
Předsedající poděkoval p. Zdeňku Urbánkovi za pomoc pro zajištění podkladů.
K zápisu nejsou připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2018.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 118/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 11 – Žádosti spolků
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:




SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč na ukázku hasičské
techniky konanou dne 30. 06. 2019
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč na divadlo pro děti
konané dne 30. 06. 2019
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, Lhovice 58 ve výši 2000,- Kč na akci „Rozloučení
s prázdninami“ konané dne 24.08.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč na ukázku
hasičské techniky konanou dne 30. 06. 2019
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč na divadlo pro
děti konané dne 30. 06. 2019
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, Lhovice 58 ve výši 2000,- Kč na akci „Rozloučení
s prázdninami“ konané dne 24.08.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 119/Z10/19 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
 Těžba kůrovcového dřeva
Ze strany města byly poptány 3 firmy se žádostí o zpracování cenové nabídky na těžební práce v rozsahu
cca 850 m3. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána firma Jaroslav Žák, Merklín, xxxx s cenou 305.000,Kč bez DPH, druhá skončila firma Jindřich Čížek, Švihov s cenovou nabídkou 328.000,- Kč bez DPH. Jako
třetí se umístila firma Štěpán Bacík, Merklín s cenou 333.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Těžební práce – nahodilá těžba kůrovcová“ firmě
Jaroslav Žák, Merklín, xxxx za nabídkovou cenu 305.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 120/Z10/19 bylo schváleno.
 Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5
V rámci rozpočtových opatření č. 4 dojde k navýšení příjmů o 2.064.507,- Kč (jde zejména o přijatou
průtokovou dotaci od Plzeňského kraje pro příspěvkovou organizaci na projekt Šablony II.) a výdajů taktéž
o 2.064.507,- Kč (přeposlání průtokové dotace přísp.organizaci). Schválené saldo ve výši 900.000,- Kč
zůstává beze změny.

V rámci rozpočtových opatření č. 5 dojde k navýšení příjmů o 1.409.918,05 Kč (jde zejména o přijatou
dotaci od Plzeňského kraje z programu PSOV na přístavbu školní jídelny a navýšení daňových výnosů) a
výdajů taktéž o 1.409.918,05 Kč (především navýšení výdajů na přístavbu školní jídelny). Schválené saldo
ve výši 900.000,- Kč zůstává beze změny.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Diskuse
p. Urbánek: u křižovatky státní komunikace a cyklostezky směrem od Malechova umístit dopravní značení
„Pozor cyklista“.

Následně předsedající informoval o pobytu delegace z partnerské obce Boltigen ve dnech 12.09. – 16.09.
2019. Přítomné občany pozval na švihovskou pouť.
Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.10 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: 03.09. 2019
Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

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

