Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/12/19, konaného dne 05.11. 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 24.10. 2019 do 06.11. 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: 16 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.
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. 129/Z12/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 11/2019
Ověření zápisu č. 11/2019 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 – Rekonstrukce ulice Tyršova
Město zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Tyršova, ul. Školní od „zdravíčka“
k bytovkám a ul. Zahradní. Prvotně bude řešena Tyršova ulice. V uplynulých dnech proběhlo za přítomnosti
dotčených občanů a projektanta veřejné projednání 3 možných variant:
- varianta č. 1: jednosměrná ulice, chodníky po obou stranách
- varianta č. 2: oboustranný provoz, chodník po jedné straně, z druhé strany zpevněná upravená plocha
mezi chodníkem a parkovacím místem (zohledňuje současný stav)
- varianta č. 3: obytná zóna – bez chodníků, méně parkovacích míst.
Na základě veřejného projednání doporučuje předsedající variantu č. 2.
p. Louda: je počítáno s přechodem pro chodce, event. s instalací zvýšeného zpomalovacího prahu jako je
tomu v ul. Školní?
předsedající: již nyní je na křižovatce ul. Tyršova. a Školní místo pro přecházení.
Ing. Pošar: není možné změnit místo pro přecházení na přechod pro chodce?
Předsedající: dle vyjádření Policie ČR je řešeni formou místa pro přecházení dostačující.
Samotná rekonstrukce je plánována na r. 2021-2022.
Návrh na usnesení: ZM schválilo v souvislosti s akcí „Švihov ul. Tyršova“ variantu č. 2 projektové

dokumentace, která bude dopracována.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 130/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Smlouva s ČEZ – služebnost p.č. 1618/2 k.ú. Švihov u Klatov
V ulici Na Záhumenici ve Švihově byla provedena přeložka NN. V minulosti došlo k uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, nyní předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení samotnou
smlouvu o zřízení služebnosti. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1000,- Kč + platná
sazba DPH.
Návrh na usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy č. IZ-12-0000368/1/VB o zřízení věcného břemene –

služebnosti „Švihov, KT, Husova 345 – přeložka 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. 131/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ – služebnost p.č. 1610/5 k.ú. Švihov u Klatov
K uložení zemního kabelu NN v lokalitě „Za Vodou“ na pozemku p.č. 1610/5 k.ú. Švihov u Klatov dojde
v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1432/2 k.ú. Švihov u Klatov.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene služebnosti je ve výši 9100,- Kč + platná sazba DPH.
Návrh na usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. IV-12-0014804/3/VB o zřízení

věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby „Švihov, KT, Za Vodou, parc.č. 1432/2 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. 132/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Smlouva o zřízení služebnosti – p.č. 645/1 k.ú. Třebýcinka
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p.xxx xxxx, bytem xxxx, jakožto vlastníka nemovitosti
Třebýcinka čp. 12, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o uložení kabelu NN
na pozemku ve vlastnictví města p.č. 645/1 k.ú. Třebýcinka. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemen činí 500,- Kč vč. DPH.
Návrh na usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské

sítě na pozemku p.č. 645/1 k.ú. Třebýcinka ve prospěch p. xxx xxxx, bytem xxxx.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 133/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 8 – Pronájem obecních bytů
V Domově s pečovatelskou službou ve Švihově jsou nyní volné 3 byty. Tajemnice MěÚ p. Bártová
předložila žádost p. xxx xxxx, bytem Švihov, xxxx, o pronájem bytu č. 8. Vzhledem k tomu, že splňuje
podmínky pro přidělení bytu v DPS, doporučuje tajemnice přidělení bytu za stávajících podmínek pronájmu.

Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení bytu č. 8 v Domově s pečovatelskou službou, Švihov,
V Zahrádkách 411, p. xxx xxxx, bytem Švihov, xxxx, a to od 06.11.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 134/Z12/19 bylo schváleno.
V souvislosti s uvolněním bytu č. 1 nacházejícího se na adrese Švihov, Školní 392 byla tajemnicí MěÚ
Švihov předložena žádost p. xxx xxxx, bytem Švihov, xxxx o pronájem těchto bytových prostor. Žadatel má
dlouhodobě podánu žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města.

Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení bytu č. 1 nacházejícího se na adrese Švihov, Školní 392 p. xxx
xxxx, bytem Švihov, xxxx, a to od 06.11.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 135/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 9 – Žádosti spolků
1) Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:
SH ČMS - SDH Švihov, Švihov, Čechova 378 ve výši 18.400,- za 46 členů mladších 18 let
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58 ve výši 5.600,- Kč za 14 členů mladších 18 let
TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 33.600,- Kč za 84 členů mladších 18 let.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory mládežnických složek spolků na
r. 2019:
SH ČMS - SDH Švihov, Švihov, Čechova 378 ve výši 18.400,- Kč
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58 ve výši 5.600,- Kč
TJ Sokolu Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 33.600,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 136/Z12/19 bylo schváleno.
2) Z programu podpory sportu na r. 2019 podal žádost o dotaci:
TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 15.000,- Kč za 172 členů.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory sportu na r. 2019 TJ Sokolu
Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 137/Z12/19 bylo schváleno.
3) Z programu podpory akcí spolků na r. 2019 podal žádost o dotaci:
SH ČMS - SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na akci Drakiáda 12.10.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na lampionový průvod dne 16.11.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na rozsvícení vánočního stromu 01.12.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na vánoční besídku 21.12.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na výtvarnou dílnu – výroba ptačích budek dne
09.11.2019
SH ČMS - SDH Švihov, Švihov, Čechova 378, ve výši 2.000,- Kč na akci Zahřívací kolo závodu požárnické
všestrannosti konanou 05.10.2019
SH ČMS - SDH Třebýcinka, Třebýcinka 9, ve výši 2.000,- Kč na akci Mikulášská nadílka konanou
29.11.2019.

Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
SH ČMS - SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- Kč na akci Drakiáda 12.10.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na lampionový průvod dne 16.11.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na rozsvícení vánočního stromu 01.12.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na vánoční besídku 21.12.2019
SH ČMS – SDH Lhovice, Lhovice 58, ve výši 2.000,- na výtvarnou dílnu – výroba ptačích budek dne
09.11.2019
SH ČMS - SDH Švihov, Švihov, Čechova 378, ve výši 2.000,- Kč na akci Zahřívací kolo závodu
požárnické všestrannosti konanou 05.10.2019
SH ČMS - SDH Třebýcinka, Třebýcinka 9, ve výši 2.000,- Kč na akci Mikulášská nadílka konanou
29.11.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 138/Z12/19 bylo schváleno.

Bod č. 10 – Různé
 Nabídka na odkup pozemku p.č. 1630/17 k.ú. Švihov u Klatov
Předsedající informoval přítomné o nabídce p. xxx xxxx, bytem Švihov, xxxx, na odkup pozemku p.č.
1630/17 k.ú. Švihov u Klatov. Dotčený pozemek se nachází pod komunikací v ul. Školní. Protože má město
v plánu tuto ulici rekonstruovat, doporučuje předsedající v rámci majetkoprávního narovnání vztahů
uvedený pozemek odkoupit za vzájemně dohodnutou cenu 150,- Kč./m2.

Návrh usnesení: ZM schválilo odkup pozemku p.č. 1630/17 k.ú. Švihov u Klatov od p. xxx xxxx, bytem
Švihov, xxxx za cenu 150,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 139/Z12/19 bylo schváleno.
 Změna ve vymezení majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci
Tajemnice MěÚ p. Bártová seznámila přítomné se změnou ve vymezení majetku města svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Švihov. Od 01.11.2019 bude organizace užívat nově
vybudované chodníky v areálu ZŠ v hodnotě 1,881.512,33 Kč a přístavbu jídelny a kuchyně k objektu čp.
344 ve Švihově zrekonstruovanou v r. 2019 v rámci 2. etapy, a to v hodnotě 5,619.134,24 Kč. Na přístavbu
ŠJ byla poskytnuta z rozpočtu Plzeňského kraje dotace ve výši 1,000.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZM schválilo změnu ve vymezení majetku svěřeného k hospodaření Základní škole a
mateřské škole Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace od 01.11.2019. Jedná se o chodníky
v areálu ZŠ a MŠ v hodnotě 1,881.512,33 Kč a přístavbu jídelny a kuchyně k objektu čp. 344 ve
Švihově zrekonstruovanou v rámci 2. etapy, a to v hodnotě 5,619.134,24 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 140/Z12/19 bylo schváleno.
 Diskuse
p. Unger: jak je řešena otázka uložení sítí ČEZ v Tyršově ulici před její rekonstrukcí?
předsedající: zítra proběhne jednání se zástupcem ČEZ Distribuce o plánované rekonstrukci ulice a
následném nesouhlasu města s výkopovými pracemi v této ulici po dobu 10 let. Pokud by byl ze strany
města vyvolán podnět k přeložce vzdušného vedení elektřiny do země, je nutné počítat s tím, že se město
bude podílet na nákladech spojených s realizací. V minulosti to bylo obvykle 50%.
Závěrem se předsedající rozloučil a zasedání ukončil v 19.00 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: 13.11. 2019
Zapisovatel: Hana Bártová

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

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

