Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/19/20, konaného dne 18. 8. 2020 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 10. 8. 2020 do 19. 8. 2020 (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: 19 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. 219/Z19/20 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. Z/18/20
Ověření zápisu č. Z/18/20 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 – Pacht zemědělských pozemků
Město zveřejnilo v souladu se zákonem o obcích záměr o pachtu zemědělských pozemků, protože dosavadnímu
uživateli těchto pozemků (společnost Statek Sobětice) skončila smlouva, která byla uzavřena na dobu 10 let. Na tuto
výzvu reagovali tři zájemci, kteří zároveň nabídli cenu, kterou by se pacht pozemků byli ochotni platit. Cena byla
jediným kritériem pro výběr budoucího pachtýře. Nejvyšší cenu 4 100 Kč/ha/rok nabídla společnost Statek Sobětice

s.r.o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy.
Zastupitel Pošar: Cena je jednotná na všechny druhy pozemků?
Předsedající: Ano, cena je stejná na všechny pozemky bez ohledu na jejich užití.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o pachtu svých pozemků o výměře
65,1379 ha se společností Statek Sobětice s.r.o., IČ: 46886087, se sídlem Sobětice 75, 339 01 Klatovy za
cenu 4 100 Kč/ha/rok bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 220/Z19/20 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Hospodaření ZŠ a MŠ Švihov a města za 1. pololetí roku
Předsedající přítomné seznámil s výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za první pololetí roku 2020.
ZŠ a MŠ Švihov měla výdaje za provoz a opravy ve výši 31 % předpokládaných výdajů. Z tohoto se dá předpokládat,
že výsledek na konci roku bude opět kladný. Město příspěvek škole jako své příspěvkové organizaci krátit nebude.
Základní škola provozuje doplňkovou činnost: vaření pro cizí strávníky, nájem tělocvičny a kurzy jako mimoškolní
aktivity pro děti. Vzhledem k vládním omezením (COVID – 19) měla škola tyto příjmy menší.
Město Švihov má ve svém rozpočtu příjmy ve výši 17 609 197 Kč, což představuje cca. 49 % příjmů ze schváleného
rozpočtu na rok 2020 a výdaje v prvním pololetí činily 27 % částky ze schváleného rozpočtu, tedy částku
12 734 461 Kč.

Zdrahalová: Finanční výbor nemá připomínek k současnému hospodaření města a ZŠ a MŠ Švihov.
ZM bere zprávu na vědomí bez hlasování.
Bod č. 6 – Poplatek za odpady
Předsedající přítomným představil nový návrh článku č. 6 vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která by
se měla změnit pro nadcházející rok 2021, Úprava se týká slev a úlev a měnit se možná bude i cena za svoz
komunálního odpadu, protože v listopadu bude znám dodatek smlouvy za svoz separovaného odpadu. Nově
budou občané platit za každého poplatníka stejnou sumu, nebude zohledněná žádná sleva pro další členy
společné domácnosti. Někteří občané začali tuto slevu zneužívat. Nově budou slevy pouze podle věku
poplatníka. Nově by neplatili děti do tří let a polovinu sazby poplatku by platili občané do 18 let věku a dále
občané nad 70 let věku
p. Voves: Proč jsou osvobozeni občané ve věku až 70 let a dále jsou osvobozeni občané hlášeni na
ohlašovně.
Předsedající: Je to bod k diskuzi, hranice 70 let je zatím pouze návrh a občané hlášeni na radnici jsou velmi
často nedohledatelní a vymáhání poplatku je neekonomické. Náklady vždy převýší dlužnou pohledávku. A
jedná se o ustanovení, které je ve vyhlášce již několik let.
p. Urbánek: Prominutí se týká pouze osob, u kterých není znám jejich pobyt. Takže takoví občané se na
území města vůbec nezdržují. Pokud takový občan žije ve Švihově, tak poplatek za odpad platí. Jsou to dvě
podmínky, které musí být splněny najednou.
ZM bere tento bod jednání na vědomí.
Bod č. 7 – Pronájem bytu v č. p. 382
Město Švihov obdrželo výpověď z nájemního bytu 3 + 1 umístěného v ulici Čechova 382. Z tohoto důvodu
byli osloveni žadatelé z evidence, kteří ve své žádosti uvedli zájem o byt o velikosti 2 + 1 a 3 + 1. Žadatelé
měli uvést stávající bytové podmínky a počet členů domácnosti, kteří budou byt užívat. Z osmi žadatelů
zaslali aktualizaci 4 žadatelé. Konkrétně se vrátili aktualizace od 2 svobodných mužů, jedné svobodné ženy,
její přítel vychovává dítě ve střídavé péči a od rozvedené matky, která vychovává 2 děti, z nichž jeden syn je
po dopravní nehodě postižený.
Předsedající zejména s přihlédnutím k sociálním poměrům jednotlivých žadatelů doporučil zastupitelům
tento byt přidělit paní Jaroslavě Skálové, nar. 3. 7. 1981, bytem Školní 260, Švihov
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 6, na adrese Čechova 382, Švihov paní Jaroslavě
Skálové, nar. 3. 7. 1981, bytem Školní 260, Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 221/Z19/20 bylo schváleno.

Bod č. 8 - Zápis do kroniky města za rok 2019
Návrh zápisu do kroniky města za rok 2019 obdrželi členové zastupitelstva předem. K zápisu nejsou
připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 222/Z19/20 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Přijetí dotace na opravu atletické dráhy ZŠ Švihov
Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že projekt realizovaný městem Švihov podpoří dotací
ve výši 70 %.
Zastupitel Pošar: A dotace jsou v rozpočtu již zahrnuté?
Předsedající: Dotace na stavební projekty zahrnuty nejsou, na straně příjmů rozpočtu mohou být uvedeny až
po podpisu smlouvy o dotaci
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu atletické
dráhy u fotbalového hřiště ZŠ Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 223/Z19/20 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Žádost města Klatovy – protidrogová prevence
Město Klatovy žádá město Švihov o spolufinancování programu spolku Ulice pro osoby závislé na
nelegálních návykových látkách na území města Klatovy pro občany regionu Klatovsku ve výši 5 095 Kč.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením dotace Městu Klatovy ve výši 5095 Kč na spolufinancování
spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 224/Z19/20 bylo schváleno.
Bod č. 11 – Řád veřejného pohřebiště města Švihova
v roce 2017 byl novelizován zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Podstatou této novely bylo taxativní
stanovení jednotlivých částí řádu veřejného pohřebiště. Dosavadní řád z roku 2002 přestal splňovat
požadavky dané novelou, a proto předkládáme zastupitelstvu ke schválení nový řád. Návrh řádu veřejného
pohřebiště města Švihov obdrželi členové zastupitelstva předem. Po schválení řádu zastupitelstvem musí
jeho zákonnost odsouhlasit Krajský úřad Plzeňského kraje.
Návrh usnesení: ZM schvaluje nový Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště
města Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 225/Z19/20 bylo schváleno.

Bod č. 12 – Žádost spolků o dotaci
a)

Z programu podpory akcí spolků na r. 2020 byla podána 2 žádost na podporu kulturní akce

Svaz zdravotně postižených žádá o dotaci ve výši 2 000 Kč na akci – „Poznávací výlet Tachovsko“, která se
bude konat dne 3. 9. 2020.
SDH Lhovice žádá o dotaci ve výši 2 000 Kč na akci – „Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat dne
29. 8. 2020.
Žádost splňuje předepsané náležitosti a byla podána včas (před konanou akcí)
Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací z Programu podpory akcí spolků na rok 2020 pro Svaz
zdravotně postižených ve výši 2 000 Kč (Poznávací výlet) a pro SDH Lhovice ve výši 2 000 Kč
(Rozloučení s prázdninami)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 226/Z19/20 bylo schváleno.
b)

Z programu podpory sportu na rok 2020 byla podána 1 žádost

FC Švihov z. s. podal žádost o dotaci ve výši 30 000 Kč z Programu podpory sportu na rok 2020
Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací z Programu podpory sportu na rok 2020 pro FC Švihov z. s. ve
výši 30 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 227/Z19/20 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Různé
a)

Změna rozpočtu č. 4

Předsedající přítomné seznámil s rozpočtovou změnou č. 4
ZM bere na vědoémí.
b)

Veřejné osvětlení Kokšín

V současné době probíhá přeložka kabelů nízkého napětí v obci Kokšín ze „vzduchu“ do země. Stavební
akce pro společnost ČEZ provádí společnost Bořík B + B Eleketro, IČ 29104220, se sídlem Husova 1121,
341 01 Přeštice, která by při těchto výkopových pracích přiložila kabel veřejného osvětlení. Jinou firmu
vzhledem k povaze prováděných pracích nelze poptávat.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky Veřejné osvětlení Kokšín společnosti Bořík B + B
Eleketro, IČ 29104220, se sídlem Husova 1121, 341 01 Přeštice za částku 317 465 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 228/Z19/20 bylo schváleno.
c) Dotace na místní komunikaci Kamýk – Těšnice
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo pro město Švihov dotaci na opravu místní komunikace Kamýk –
Těšnice. Dotace pokryje 70 % nákladů. Zakázku vyhrála stavební firma Silnice Horšovský Týn a. s. IČ
45359164.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
komunikace Kamýk – Těšnice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 229Z19/20 bylo schváleno.

d) Veřejné osvětlení Lhovice
Společnost ČEZ informovala město Švihov, že v roce 2023 bude v obci Lhovice dělat rekonstrukci nízkého
napětí. Město Švihov z tohoto důvodu bude muset přistoupit k rekonstrukci veřejného osvětlení, protože
veřejné osvětlení je nyní na sloupech vedení nízkého napětí, které společnost ČEZ bude odstraňovat.
ZM bere tento bod jednání na vědomí.
Diskuse:
Jaroslav Jánský: Bude datový kabel přiložený k vodovodnímu přivaděči Dehtín – Švihov zaveden také do
Švihova?
Předsedající: Ano, ale primárně bude sloužit pro ovládání vodovodu a 8 linek má k dispozici Plzeňský kraj,
který tuto činnost spolufinancuje.
Jaroslav Jánský: Nebylo by možné nainstalovat kamerový systém do Školní ulice ve Švihově.
Předsedající: Kamerový systém, zejména zálohování dat, je z hlediska legislativy problém. Pokud má město
zřízeno městskou policii, tak záznamy ihned vyhodnotí strážník, který na místo vyšle hlídku, která
protiprávní jednání řeší. V našem případě by se případný záznam vyhodnocoval zpětně, a to je rovněž
problém.
Zastupitel Bubeník: Jak to vypadá z restaurací v kulturním domě?
Předsedající: Pokud se neobjeví nový zájemce, tak restauraci bude od září v provozu pouze při větších
akcích, provozovat paní Petelíková.
Zastupitel Pošar: Jaká bude letošní švihovská pouť
Předsedající: Pouť bude, ale vypustili se některé akce, takže město letošní pouť nebude stavět stan, aby se
zabránilo většímu shromáždění obyvatel na relativně malé ploše.
Občan: Stále funguje fond rozvoje bydlení?
Předsedající: Ano. Pokud některý občan projeví zájem o půjčku z tohoto fondu, zastupitelstvo schválí výzvu
přijímání žádostí.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
4) Změna rozpočtu č. 4 na rok 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 8. 2020
Zapisovatel: Ing. Marek Boublík

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

PaedDr. Václav Petrus, starosta města

Vyvěšeno:

……………………………dne ………………….………………..

Sejmuto:

