Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/14/19, konaného dne 18. 12. 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 09. 12. 2019 do 18. 12. 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: 15 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Ungera a Martinu Haškovou, zapisovatele Ing. Marka Boublíka.
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. 151/Z14/19 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 13/2019
Ověření zápisu č. 13/2019 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 - Rozpočet města na rok 2020
Předložený návrh rozpočtu města pro rok 2020 byl oproti zveřejněnému návrhu navýšen na straně výdajů o
3 mil. Kč. K navýšení došlo z důvodu profinancování projektu ZŠ a MŠ Švihov „Zlaté české ručičky“.
V rozpočtové sestavě se jedná o Výdaje roku 2020, konkrétně:
řádek 11 – příspěvek MŠ a ZŠ Švihov – IROP investice 3 500 000 Kč
řádek 12 – příspěvek MŠ a ZŠ Švihov – IROP neinvestice 500 000 Kč
Pro rok 2020 je schvalovaný rozpočet schodkový, výdaje 44 190 000 Kč, příjmy 35 271 000 Kč.
Návrh rozpočtu je stále v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2020 – 2024. Stále je financován úvěr od
České spořitelny ve výši 16 800 000 Kč, tento bude splacen v roce 2023. Splátka je 900 000 Kč/rok.
Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2020 – 2024 byl vyvěšen na úřední desce v souladu
se zákonem (15 dní) a z tohoto důvodu lze o něm již hlasovat.
Dotaz zastupitele p. Pošara: Z jakých zdrojů bude financován projekt „Zlaté české ručičky do doby“, než
dojde k proplacení dotací?

Předsedající: Peníze na projekt půjdou z reserv města a po proplacení dotace IROP se vynaložené
prostředky opět vrátí zpět do reserv města.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Švihova na r. 2020 jako schodkový s
příjmy ve výši 35 271 000,- Kč a výdaje ve výši 44 190 000,- Kč, které budou navýšeny o splátky
hypotečního úvěru ve výši 900.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude pokrytý finančními rezervami
z předchozích let. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2024.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 152/Z14/19 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Upravené zadání změny č. 1 územního plánu
O změně územního plánu bylo rozhodnuto zastupitelstvem dne 15. 1. 2019 usnesením č. Z/4/19 bod č. 4.
Objednavatelem územního plánu je Město Švihov a pořizovatelem je Městský úřad Klatovy, který
zpracovává dle stavebního zákona návrh změny č. 1 územního plánu Švihov.
Důvodem pro pořízení změny byly podněty občanů a rovněž město Švihov zapracovalo do změny svůj
požadavek. Návrh se týká celkem 7 lokalit:
Lokalita 1

p. p. č. 1387/8, 1387/9 v k. ú. Švihov
navrhované využití: B – plocha bydlení (záměr výstavby RD)
původní ZN – plocha zeleně nezastavitelných soukromých zahrad

Lokalita 2

p. p. č. 93/63 v k. ú. Kaliště
navrhované využití: SV – plocha smíšena obytná venkovská
původní ZN – plocha zeleně nezastavitelných soukromých zahrad

Lokalita 3

p. p. č. 93/64 v k. ú. Kaliště
navrhované využití: SV – plocha smíšena obytná venkovská
původní ZN – plocha zeleně nezastavitelných soukromých zahrad

Lokalita 4

část p. p. č. 328/10, 328/12, 328/11 a 328/4 v k. ú. Kamýk
navrhované využití: SV – plocha smíšena obytná venkovská
původní NZ – plocha zemědělská / trvalý travní porost (NZ.2)

Lokalita 5

p. p. č. 14/16 a 20/3 v k. ú. Kamýk
navrhované využití: SV – plocha smíšena obytná venkovská
původní NZ – plocha zemědělská

Lokalita 6

st. p. 207 v k. ú. Švihov
navrhované využití B – plocha bydlení
současné využití OV – plocha veřejné vybavenosti

Lokalita 7

část p. p. č. 725/26 v k. ú. Švihov
navrhované využití PX – plocha veřejných prostranství specifická pro prostupnost územní
současné využití NZ – plocha zemědělská

Z použitých podkladů nevyplývají žádné skutečnosti, které by bránily navrhovanému využití.
K návrhu zadání byly pouze připomínky od níže uvedených dotčených orgánů:
Správa železnic a dopravních cest (SŽDC) klade požadavek zařadit lokalitu č. 1 jako podmíněně přípustný
(případnou výstavbu lze uskutečnit pouze s jejich souhlasem.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – lokalita č. 1,6 (záměr zařadit jako podmíněně přípustný
s důvodu hluku)

Městský úřad Klatovy – státní správa lesů – požadavek k lokalitě č. 4 (dodržet 30 m od lesa)
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí požaduje řádně zdůvodnit nezbytnost
zemědělského fondu ve vztahu ke stávajícím nevyužitým zastavitelných plochám.
Poslední stanovisko KÚPK je nejzásadnější, některé změny tak nemusejí být schváleny.
Dalším krokem bude nyní zadání nového územního plánu, náklady ponese město Švihov a občané, kteří
danou změnu jednotlivých území požadovali.
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravené zadání č.1 ÚP Švihov
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 153/Z14/19 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020
Jedná se o stanovení ceny podle předložené kalkulace. V minulosti nebyla zohledněna v nákladech položka
na prostředky fondu obnovy infrastruktury. Jednalo se o požadavek kontrolního oddělení Ministerstva
zemědělství ČR, kdy jsme při jejich kontrole byli na tento nedostatek upozorněni.
Pro rok 2020 se očekává snížení výnosů o 12 tis. – 15 tis. m3 z důvodu nového vodního zdroje v Červeném
Poříčí. Stávající napojení od městského vodovodu zůstává pouze jako záložní při nedostatku vody v obci
Červené Poříčí.
Oproti roku 2019 dochází ke zvýšení ceny vodného a stočného. Cena pro vodné a stočné je 24 Kč/m3 bez
DPH, to znamená 26,4 Kč/m3 s 10% DPH.
Ing. Pošar, zastupitel: Kolik peněžních prostředků je ve fondu obnovy infrastruktury?
Předsedající: Ve fondu je několik set tisíc Kč. Tyto prostředky se vyčerpají při výstavbě vodovodního
přivaděče z Dehtína.
Návrh usnesení: ZM schvaluje cenu vodného a stočného 24 Kč/m3 bez DPH, to znamená 26,4 Kč/m3
s 10% DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 154/Z14/19 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psů
Schválit samostatnou vyhlášku byla vyvolána legislativní změnou. Město mělo původně jednu vyhlášku o
místních poplatcích. Město Švihov muselo schválit nové 4 vyhlášky.
Vyhláška o poplatku ze psů navazuje na původní, poplatek zůstává stejný, pro majitele psů znamená nově
povinnost nechat psa „očipovat“ v souladu s veterinárním zákonem a podle vyhlášky dále povinnost nahlásit
číslo čipu při hrazení poplatku.
Poplatek zůstává ve stejné výši podle původního znění. Splatnost je 30. 6. 2019
Ing. Pošar, zastupitel: Byl vznesen dotaz, co když majitel psa neuvede číslo čipu?
Předsedající: Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona, případnému majiteli psa bez čipu hrozí postih až
20 tis. Kč ve správním řízení a na daného psa se hledí, jako by neměl platné očkování.
Občan J. Voves: Proč občasné Švihova platí 150 Kč a v ostatních obcích je pouze 50 Kč.
Předsedající: Jedná se o poplatek, který zůstává stejný od roku 1979 a rozdíl je z toho důvodu, že ve městě
Švihov je občanům poskytován určitý servis ve formě košů a sáčků na psí exkrementy. Navíc je pravidelně
prováděn úklid pracovníky města. V ostatních obcích tyto náklady nejsou.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 155/Z14/19 bylo schváleno.

Bod č. 8
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V minulosti byla vyhláška rovněž samostatná. Sazba poplatku je 2 složková. První část poplatku schvaluje
zastupitelstvo bez nutnosti zdůvodnění její výše. Maximální výše je 250 Kč, město stanovilo částku 99 Kč.
Druhá částka nesmí překročit skutečné náklady, které město vynaloží na sběr a svoz odpadu. Max. výše je
750 Kč, město má skutečné náklady v přepočtu na jednoho poplatníka 435 Kč. S přihlédnutím ke skutečným
nákladům tak byla stanovena částka 398 Kč. Sazba poplatku je pod kontrolou cenového úřadu.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 156/Z14/19 bylo schváleno.
Obecné závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného
Sazba zůstává 5 %, nově je do vyhlášky zakomponován článek 6 - Osvobození.
Vyhláška byla posouzena odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Vyhláška nebyla shledána
v rozporu se zákonem, ale právě bod č. 6 může být diskriminační.
Zastupitelka Hašková: Navrhuji vypustit bod b) čl. 6, protože Unie rodičů již neexistuje.
Předsedající: S tímto návrhem souhlasí.
Občan Voves: Jaký byl odvod ze vstupného hudebního festivalu České hrady?
Předsedající: Jako starosta na tuto otázku nemůžu odpovědět, protože se jedná o daňové řízení, kde
účastníkem řízení je poplatník a řízení vede úředník městského úřadu.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze
vstupného
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 157/Z14/19 bylo schváleno.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Nově jsou vyhláškou zpoplatněny výkopové práce prováděné na veřejném prostranství. Sazba je uvedena za
1 m2 a konkrétní částky jsou uvedeny článku 5 (Sazba poplatku).
Vyhláška byla posouzena odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Vyhláška nebyla shledána
v rozporu se zákonem.
Zastupitel Ing. Pošar: Navrhuji sjednotit názvosloví ve článku č. 7 bod 2 písm. b) na nový text: „neziskové
organizace a zájmové spolky ve správním území města Švihov“
Předsedající: Text bude nahrazen podle návrhu pana Ing. Pošara.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 158/Z14/19 bylo schváleno
Bod č. 9 – Zpráva Finančního výboru
Předsedkyně Finančního výboru paní Hana Zdrahalová přednesla zprávu o činnosti tohoto výboru za rok
2019. Ke zprávě nebyly dotazy a připomínky, zastupitelstvo ji vzalo na vědomí bez hlasování.

Bod č. 10 – Zpráva Kontrolního výboru
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Martina Hašková přednesla zprávu o činnosti tohoto výboru za rok
2019. Ke zprávě nebyly dotazy a připomínky, zastupitelstvo ji vzalo na vědomí bez hlasování.
Bod č. 11 – Různé
Dále předsedající seznámil přítomné s dodatky smlouvy pro rok 2020 na svoz a likvidaci odpadů, která je
uzavřena se společností Západočeské komunální služby a.s:
a) Dodatek č. 10 k příloze č. 4 ze dne 21. 12. 2001 Objemné a rozměrné odpady
Dodatek stanovuje rozsah a způsob poskytované služba a ceny a platby za poskytované služby. Došlo
k mírnému navýšení cen z důvodu růstu mzdových nákladů.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 10 k příloze č. 4 ze dne 21. 12. 2001
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 159/Z14/19 bylo schváleno.
b) Dodatek č. 13 k příloze č. 1 ze dne 21. 12. 2001 Směsný komunální odpad
Dodatek stanovuje rozsah a způsob poskytované služby, ceny a platby za odstranění komunálního odpadu.
U ceny za odstranění komunálního odpadu došlo k navýšení o 3 % (1080 Kč/t) a u ceny za jeden svozový
den o 5 % (14 120 Kč)
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 13 k příloze č. 1 ze dne 21. 12. 2001
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 160/Z14/19 bylo schváleno.
c) Dodatek č. 7 k příloze č. 3 ze dne 10. 1. 2002 Nebezpečné složky komunálního odpadu
Dodatek stanovuje rozsah a způsob poskytováné služby, ceny a platby za odstranění nebezpečného odpadu
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 7 k příloze č. 3 ze dne 10. 1. 2002
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 161/Z14/19 bylo schváleno.
d) Rozpočtová změna č. 8
Předsedající seznámil přítomně s rozpočtovou změnou č. 8, dojde k navýšení na straně příjmů o 255 000 Kč
a stejně tak na straně výdajů o částku 255 000 Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez hlasování.
e) Odměny zastupitelů
Předsedající seznámil přítomné se způsobem odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Rovněž
zmínil princip odměňování v sousedních městech podobně velikosti (Plánice, Kasejovice, Kolinec, Měčín)
Uvolnění zastupitelé pobírají fixní mzdu stanovenou vyhláškou, jedná se o konkrétní částku. Neuvolnění
zastupitelé fixní částku nemají určenou, je pouze stanovena maximální částka. O výši odměn neuvolněných
zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
Předsedající navrhuje zvýšit měsíční odměnu neuvolněného místostarosty na 13 000 Kč a měsíční odměny
zastupitelů, kteří jsou předsedy jednotlivých výborů a komisí na částku 1500 Kč. Členové výborů a komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva, budou ohodnoceni dle předloženého výkazu práce k 31. 12. kalendářního
roku částkou 120 Kč/hod
Návrh na usnesení: ZM schvaluje měsíční odměnu pro neuvolněného nístostarostu ve výši 13 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Unger). Usnesení č. 162/Z14/19 bylo schváleno.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje odměnu pro členy zastupitelstva, kteří jsou předsedy jednotlivých
výborů a komisí, ve výši 1500 Kč / měsíc.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 163/Z14/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje odměnu pro členy jednotlivých výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva podle počtu odpracovaných hodin sazbou 120 Kč / hod
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 164/Z14/19 bylo schváleno.
f) Žádost o dotaci na MMR ČR
Město má na rok 2020 připravený k realizaci projektu „Stavební úpravy atletické dráhy u fotbalového hřiště
ve Šihově“ s předpokládanými náklady ve výši 2,7 mil Kč. Na projekt je možné podat žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj v dotačním titulu „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“
Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR v dotačním titulu „Podpora
obnovy sportovní infrastruktury“ na realizaci projektu „Stavební úpravy atletické dráhy u
fotbalového hřiště ve Šihově“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 165/Z14/19 bylo schváleno.

Diskuse:
Zastupitel Miroslav Bubeník poděkoval jménem členů SDH Švihov přítomnému Václavu Loudovi za jeho
dlouholetou činnost pro tento spolek.
Žádné jiné připomínky nebo podněty nebyly ze strany občanů vzneseny.

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
3) Rozpočet města na rok 2020
4) Upravené zadání změny č. 1 ÚP Švihov
5) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020
6) Vyhláška č. 3/2019
7) Vyhláška č.4/2019
8)Vyhláška č. 5/2019
9) Vyhláška č.6/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2019
Zapisovatel: Ing. Marek Boublík
Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

PaedDr. Václav Petrus, starosta města

Vyvěšeno:

……………………………dne ………………….………………..

Sejmuto:

