Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/22/21, konaného dne 2. 2. 2021 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 25. 1. 2021 do 2. 2. 2021 (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: 7 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. 258/Z22/21 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. Z/21/21
Ověření zápisu č. Z/21/21 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 Švihov plánuje v roce 2021 několik větších stavebních zakázek. Rekonstrukce Tyršovy ulice je
jednou z nich. Tato zakázka byla zveřejněna a byl stanoven termín, do kterého mohou zájemci podávat své
nabídky. Zájem o tuto stavební akci projevily 4 firmy. Jediným kritériem pro hodnocení byla cena. Nejnižší
nabídku podala firma Silnice Klatovy a. s., konkrétně 3 269 849 Kč.
Stavba by dle plánu měla začít v červnu a skončit v srpnu. Tato akce bude probíhat současně s akcí firmy
ČEZ, která své vzdušné vedení uloží do země. Do země bude rovněž uložen kabel veřejného osvětlení
města.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov ulice Tyršova“
společnosti Silnice Klatovy a. s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy za cenu
3 269 849,72 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 259/Z22/21 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Stavba lávky v Jíně přes Vlčí potok
Další plánovanou stavební akcí je nový most v Jíně. Starý kovový most bude stržen a nahrazen novou
lávkou pro pěší a cyklisty. Výběrového řízení se zúčastnily 2 firmy. Jediným kritériem pro hodnocení byla
cena. Nejnižší nabídku podala firma EUROVIA SILBA a. s., konkrétně 2 575 163,12 Kč.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Jíno – lávka přes Vlčí potok“
společnosti EUROVIA SILBA a. s., IČ 64830551, se sídlem Libezská 1191/74, Plzeň za cenu
2 575 163,12 + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 260/Z22/21 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Investiční záměr – vodovod Lhovice
Jedná se o studii výstavby vodovodu ve Lhovicích. Studie počítala s 3 možnými variantami možného zdroje
vody. Jediným realizovatelným řešením je ale napojení budoucího vodovodu na městský vodovod ve
Švihově. Vlastní zdroj dle hydrogeologického průzkumu nepřipadá v úvahu, stejně tak jako přivaděč
z Červeného Poříčí, protože Červené Poříčí má již svůj vlastní zdroj vody a přivaděč ze Švihova není
udržovaný v provozuschopném stavu. V době zpracování studie nebyl záměr výstavby vodovodu ve
Lhovicích podpořen ministerstvem zemědělství, protože náklady výstavby vodovodu na jednoho obyvatele
překračovaly limit pro přidělení dotace. V dnešní době jsou možné nové technologie, které by náklady
výrazně snížily. Především odpadá nutnost výstavby vodojemu, jehož výstavba měla stát cca. 5 mil. Kč.
Rovněž se zvýšil zájem občanů ze Lhovic, kdy podle posledního průzkumu z r. 2020 by o veřejný vodovod
mělo zájem cca. 80 % občanů. Město Švihov by tento záměr financovalo částečně z vlastních zdrojů a dále
by se pokusilo získat státní dotaci, která by měla pokrýt 50 % nákladů, protože vodovod je brán jako
ekonomický záměr. Z tohoto důvodu nelze získat dotaci vyšší.
Návrh dalšího postupu :
1. Uzavřít s majiteli nemovitostí na dobu 7 let sml. o sml. budoucí (závazek uhradit částku 30 000 Kč
před zahájením stavby, v případě napojení nemovitosti na vodovod do 3 měsíců od jeho dostavbě
bude vrácena částka 3 000,- Kč) (1Q/2021)
2. Zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (2Q/2021)
3. Získat územní rozhodnutí (4Q/2022)

Květoň: Jak to bude v případě, když se případně někdo nepřipojí. Bude se moci připojit v budoucnu?
Předsedající: Problém to není, náklady na celou přípojku půjdou v tom případě za žadatelem, který je poté
povinen podle vodního zákona její veřejnou část předat provozovateli vodovodního řádu.
Špeta: Kde bude umístěn vodoměr?
Předsedající: Město v případě realizace bude tolerovat pouze vodovodní šachty na hranici obecního
pozemku. Umístění vodoměru do sklepa je po zkušenostech ze Švihova již nežádoucí.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Investiční záměr – vodovod Lhovice, který bude
připojen na vodovodní řád města Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 261/Z22/21 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Smlouva s ČEZ
Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí, kterou město Švihov uzavře se společností ČEZ a která je
podkladem do stavebního řízení pro přeložku elektrického vedení do pozemků města ve Školní ulice.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE – 12 – 0008142, ŠVIHOV KT ŠKOLNÍ – NN, se společností
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 262/Z22/21 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Smlouva s ČEZ
V tomto případě se jedná o zřízení tzv. služebnosti. Město Švihov se zavazuje poskytnou společnosti ČEZ
možnost údržby zemního kabelového vedení NN, které vede v pozemcích města Švihova. Konkrétně se
jedná o pozemky parc. č. 811/5 a 1474/1 v k. ú. Lhovice.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemcích v obci Lhovice, č. IE – 12 – 0014083/VB/1, se společností
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 263/Z22/21 bylo schváleno.

Bod č. 9 - Různé
a)

Změna rozpočtu č. 9

Předsedající přítomné seznámil s rozpočtovou změnou č. 9.
ZM bere na vědomí.
b)
Zadání zakázky na pěstební práce
Lesní hospodář města Švihova Štěpán Karhan oslovil tři podnikatele k vytvoření cenové nabídky pro
pěstební a související činnosti v obecních lesích města Švihova pro rok 2021. Jediným hodnotícím kritériem
byla cena. Nejnižší cenu nabídl pan Radomír Bubeník, konkrétně 542 850 Kč.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zadáním zakázky na pěstební práce v lesích města
Švihova Radomíru Bubeníkovi, IČ 69948305, se sídlem Čechova 242, Švihov za částku 542 850 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (Bubeník). Usnesení č. 264/Z22/21 bylo schváleno.

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. 9 na rok 2020
5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE – 12 – 0008142,
ŠVIHOV KT ŠKOLNÍ – NN,
6) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE – 12 – 0014083/VB/1,
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2021
Zapisovatel: Ing. Marek Boublík

Ověřovatelé: Jiří Unger
Martina Hašková

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

PaedDr. Václav Petrus, starosta města

Vyvěšeno:

……………………………dne ………………….………………..

Sejmuto:

