Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/11/19, konaného dne 01.10. 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 23.09. 2019 do 02.10. 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: 13 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. 10/2019
3. Kontrola plnění usnesení
4. Vyhlášky o nakládání s odpady a o kompostování
5. Dodatek smlouvy o dotaci městu Klatovy
6. Pronájem obecních bytů
7. Žádosti spolků
8. 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. 121/Z11/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 10/2019
Ověření zápisu č. 10/2019 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 – Vyhlášky o nakládání s odpady a kompostování
Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Švihov. Dále předložil návrh OZV č. 2/2019,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území města.
Úprava OZV byla vyvolána legislativní změnou zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, která ukládá obcím povinnost mimo jiné likvidovat jedlé oleje a tuky a zajistit celoročně likvidaci
rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města. Tuto možnost mají občané v současné době
již v areálu „Šťárovna“ ve Švihově, Komenského 93.

Ing. Pošar, zastupitel: Není možné umístit nádoby na jedlé oleje a tuky do každé místní části? Není také
možné po vesnicích rozmístit kontejnery na objemný odpad a bioodpad?
Předsedající: Firma likvidující tento odpad vyžaduje „čistotu“ předávaných olejů a tuků. V tom případě je
likvidace bezplatná. To lze zajistit pouze v případě, že při předání odpadu bude přítomen odpovědný
pracovník města. V opačném případě dojde k navýšení nákladů za likvidaci odpadů. Praxe předchozích let
ukázala, že do kontejnerů rozmístěných na veřejném prostranství někteří občané odkládali i nebezpečný
odpad, proto je umožněno odkládat bioodpad a objemný odpad ve stanovené provozní době „na Šťárovně“
pod dohledem pracovníka města.
Předsedající dále seznámil přítomné s oceněním města Švihov, které se umístilo v rámci Plzeňského kraje
v recyklaci odpadů v r. 2018 na 10. místě v kategorii obcí nad 1000 obyvatel.
Návrh na usnesení: ZM schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 122/Z11/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se stanoví systém

komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 123/Z11/19 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Dodatek smlouvy o dotaci městu Klatovy
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 464/Z51/18 ze dne 28.08.2018 schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové investiční dotace městu Klatovy k financování stavby vodovodního přivaděče v rámci
akce "Vodovod - Dehtín" ve výši jedné poloviny nákladů stavby vodovodního přivaděče uvedených ve
smlouvách o dílo nepokrytých dotací z OPŽP.
Předloženým dodatkem dojde k prodloužení doby využití dotace z původní lhůty do konce roku 2019 na
dobu do 31.12.2020. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
Návrh na usnesení: ZM schválilo dodatek ke smlouvě uzavřené s městem Klatovy o poskytnutí účelové

investiční dotace k financování stavby vodovodního přivaděče v rámci akce "Vodovod - Dehtín".
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 124/Z11/19 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Pronájem obecních bytů
V souvislosti s pronájmem bytu ve Švihově čp. 381, který byl původně určen pro potencionálního zájemce
o provoz zubní ordinace ve Švihově, předložil předsedající po vyhodnocení předložených žádostí o
přidělení bytu žádost p. Milady Tomanové, bytem Švihov, Čsl. Legií 199. Pronájem je stanoven na dobu 1
roku s tím, že při splnění podmínek uvedených v nájemní smlouvě dojde k automatickému prodloužení.
Ostatní podmínky pronájmu jsou upraveny v nájemní smlouvě.
Návrh na usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 6 nacházejícího se na adrese Švihov, Čechova 381,

p.xxxx, bytem Švihov, xxxx, a to s účinností od 15.10.2019.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 125/Z11/19 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Žádosti spolků
Z programu podpory sportu na r. 2019 podal žádost o dotaci:
 FC Švihov z.s., Švihov, Nám. Dr. E Beneše 38, ve výši 15.000,- Kč.
Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:
 FC Švihov z.s., Švihov, Nám. Dr. E Beneše 38, ve výši 17.600,- Kč.

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






Tělocvičná jednota Sokol Švihov, Švihov, Havlíčkova 47, ve výši 2.000,- Kč na ukázku a výrobu
vánočních dekorací v KD Švihov konanou dne 16.11.2019,
Spolek rodičů a přátel MŠ Švihov, Švihov, Školní 344, ve výši 2.000,- Kč v souvislosti s konáním oslav
80. výročí založení MŠ Švihov,
Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Švihov, Švihov, Kokšín 4, ve výši 2.000,- Kč na výlet na
Čapí hnízdo konaný 01.10.2019,
Tělocvičná jednota Sokol Švihov, Švihov, Havlíčkova 47, ve výši 2.000,- Kč na zájezd na muzikál
„Sestra v akci“ konaný 17.11.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory sportu na r. 2019:
 FC Švihov z.s., Švihov, Nám. Dr. E Beneše 38, ve výši 15.000,- Kč.
Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2019:
 FC Švihov z.s., Švihov, Nám. Dr. E Beneše 38, ve výši 17.600,- Kč.
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
 Tělocvičná jednota Sokol Švihov, Švihov, Havlíčkova 47, ve výši 2.000,- Kč na ukázku a výrobu
vánočních dekorací v KD Švihov konanou dne 16.11.2019,
 Spolek rodičů a přátel MŠ Švihov, Švihov, Školní 344, ve výši 2.000,- Kč v souvislosti s konáním
oslav 80. výročí založení MŠ Švihov,
 Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Švihov, Švihov, Kokšín 4, ve výši 2.000,- Kč na výlet
na Čapí hnízdo konaný 01.10.2019,
 Tělocvičná jednota Sokol Švihov, Švihov, Havlíčkova 47, ve výši 2.000,- Kč na zájezd na muzikál
„Sestra v akci“ konaný 17.11.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 126/Z11/19 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou ve Švihově
Předsedající předal slovo tajemnici MěÚ Švihov p. Bártová. Ta konstatovala, že v současné době jsou
v DPS volné 4 byty.
Usnesením zastupitelstva města č. 107/Z9/19 ze dne 25.06.2019 schválilo ZM přidělení bytu č. 7 v DPS
Švihov p. xxxx, bytem Strážov xxxx. Vzhledem k tomu, že jmenovaný vzal svou žádost o přidělení bytu
zpět, navrhuje tajemnice MěÚ Švihov p. Bártová revokaci usnesení č. 107/Z9/19 ze dne 25.06.2019.
Na základě předložených žádostí a po osobní prohlídce prostor předkládá tajemnice zastupitelstvu
města návrh na přidělení bytu č. 7 v DPS ve Švihově p. xxxx, bytem Křenice xxxx, a to od 01.11.2019.

Návrh usnesení: ZM revokuje usnesení ZM č. 107/Z9/19 ze dne 25.06.2019, kterým bylo schváleno
přidělení bytu č. 7 v Domově s pečovatelskou službou, V Zahrádkách 411, p. xxxx, bytem Strážov
xxxx, 340 21.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 127/Z11/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení bytu č. 7 v Domově s pečovatelskou službou, Švihov,
V Zahrádkách 411, p. xxxx, bytem Křenice xxxx, a to od 01.11.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 128/Z11/19 bylo schváleno.
 Rozpočtová opatření č. 6
V rámci rozpočtových opatření č. 6 dojde k navýšení příjmů v kapitole lesní hospodářství o 350.000,- Kč a
výdajů taktéž o 350.000,- Kč (snížení nákladů na přístavbu školní jídelny o 740.000,- Kč, navýšení výdajů
na lesy ve výši 750.000,- Kč, navýšení kapitoly „výkup pozemků“ o 340.000,- Kč). Schválené saldo ve výši
900.000,- Kč zůstává beze změny.
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí bez hlasování.

 Diskuse
p. Louda: upozornil na díru v místní komunikaci ve Školní ulici ve Švihově před „Zdravíčkem“. Dále
upozornil na parkování aut před nemovitostí Švihov, Školní čp. 260, která brání rozhledu v křižovatce.
starosta: oprava komunikace je již objednána na říjen letošního roku. Řešení otázky nevhodného parkování
výše uvedených vozidel je v kompetenci Policie ČR.

Následně předsedající informoval o změně ve funkci tajemníka Městského úřadu Švihov, kterou od
01.12.2019 bude vykonávat Ing. Marek Boublík.
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

Zápis byl vyhotoven dne: 07.10. 2019
Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

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

