Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/26/21, konaného dne 3. 8. 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 26. 7. 2021 do 3. 8. 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. Tím je zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále přítomno: 4 občané.
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: Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 299/Z26/21 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. Z/25/21
Ověření zápisu č. Z/25/21 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 – Zápis do kroniky za rok 2020
Návrh zápisu do kroniky města za rok 2020 obdrželi členové zastupitelstva předem. K zápisu nejsou
připomínky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis do kroniky města za rok 2020
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 300/Z26/21 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Oprava hradidla náhonu u starého jezu
Po vypuštění příkopu byla provedena revize hradidla, při které bylo zjištěno, že hradítka jsou v havarijním
stavu. Poslední oprava byla provedena v roce 2006. Jejich funkčnost je zásadní při ochraně spodního
náměstí města při povodni. Město oslovilo několik možných dodavatelů, nabídku nakonec zaslala pouze
jedna firma - K&K Technology a.s., se sídlem Koldinova 672, 339 01. V současné době jsou hradítka
dřevěná, ale vzhledem k jejich životnosti cca. 15 let navrhuji při opravě tyto nahradit za hradítka z nerezové
oceli. Náklady na pořízení jsou o 30 % vyšší, ale životnost je podstatně vyšší.

Unger: Nemělo by se uvažovat o zřízení zábradlí?
Předsedající: Hrad spolu s památkovým ústavem má v plánu do těchto míst umístit památkově chráněný
most, který je v současné době na jiném místě zcela bez využití. Pohyb pěší přes náhon by se odklonil na
tento nově přestěhovaný most.
Pošar: Hradidla jsou v majetku města?
Předsedající: Hradící objekt patří hradu. Město po povodních v roce 2002 financovalo opravu hradítek,
protože je zde ze strany města veřejný zájem na jejich funkčnost, která je nezbytná pro ochranu majetku
občanů a města. Hrad opravu ze svého rozpočtu hradit nebude.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním výroby dvou kusů hradítek z nerezové
oceli u starého jezu firmě K&K Technology a.s., se sídlem Koldinova 672, 339 01 Klatovy za cenu
262 200 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 301/Z26/21 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Dar obci postižené tornádem
Tento bod je podnětem z řad zastupitelů jako pomoc obcím zasažené tornádem dne 24. 6. 2021. Všechny
dary nad 20 tis. Kč musí být schváleny zastupitelstvem. Za město Švihov navrhuji věnovat finanční dar obci
Moravská Nová Ves částku 100.000 Kč. Tato obec má nejvíce poničený obecní majetek (obecní úřad, škola,
mateřská školka, kulturní dům). Tento dar budeme směřovat přímo městu, aby tyto finanční prostředky
město mohlo použít na opravu svého zničeného majetku.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finanční pomoci formou peněžitého
daru daru obci Moravská Nová Ves ve výši 100 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 302/Z26/21 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Změna rozpočtu
Předsedající přítomné seznámil se změnou rozpočtu č. 5 na rok 2021 – viz. příloha tohoto zápisu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, nehlasuje se.
Bod č. 8 – Různé
a) Koupě vozidla
Město Švihov se po 15 letech užívání stávajícího vozidla Škoda Fabia sedan rozhodlo zakoupit nový vůz
Škoda SCALA Ambiente, objem motoru 999 ccm, výkon: 85kW, najeto 9800 km, datum první registrace
20. 6. 2019. Vozidlo bylo zakoupeno u značkového autoservisu Auto Volf s.r.o., IČ 49194216, se sídlem
Plzeňská 1444, 349 01 Stříbro (pobočka Domažlice) za 379 000,- Kč.
Pošar: A stávající vozidlo Škoda Fabia se prodá?
Předsedající: Vozidlo zůstane v majetku města a bude sloužit technickým pracovníkům při provádění údržby
města apod. V současné době řešili přesunu mezi jednotlivými obcemi traktorem, nyní budou mít k dispozici
tento osobní vůz s přívěsným vozíkem.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s nákupem služebního vozidla Škoda SCALA od
společnosti Auto Volf s.r.o., IČ 49194216, se sídlem Plzeňská 1444, 349 01 Stříbro za 379 000 Kč
s DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 303/Z26/21 bylo schváleno.

b) Směna pozemků
Vlastníci pozemku parc. č. 120/13 v k. ú. Švihov u Klatov o výměře 61 m2 žádají o směnu za část pozemku
parc. č. 120/2 v k. ú. Švihov u Klatov ve stejné výměře z důvodu přístavby průmyslové budovy. Náklad na
směnu ponese pouze žadatel včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Pan Unger: Před směnou je nutné ověřit, zda v těchto místech není vedení městské kanalizace.
Předsedající: Navrhuji přesto záměr zveřejnit. Existenci kanalizace ověříme.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru na směnu pozemku ve
vlastnictví města parc. č. 120/2 v k. ú. Švihov u Klatov o výměře 61 m2 za pozemek parc. č. 120/13 o
výměře 61 m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 304/Z26/21 bylo schváleno.

c) Pronájem restaurace v kulturním domě ve Švihově
Pan …………………………………..projevil zájem provozovat restauraci v kulturním domě. Výše uvedený
vlastní živnostenský list na hostinskou činnost. Záměr obce byl již zveřejněn(viz. příloha zápisu).
Podmínkou jsou stavební úpravy kvůli dodržení hygienických podmínek. Musí být zřízena šatna pro
personál, sklad potravin, v kuchyni otvor pro digestoř a opravit omítky ve sklepě. Smlouva bude uzavřena až
po těchto dílčích opravách nejpozději do konce roku 2021 a po odsouhlasení příslušným orgánem
hygienické správy.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s pronájmem restaurace v kulturním domě ve
Švihově panu……………………………….. Smlouva vstoupí v platnost až po odsouhlasení těchto
prostor k provozování hostinské činnosti příslušným orgánem hygienické správy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 305/Z26/21 bylo schváleno.

d) Nový člen kontrolního výboru
Zastupitelka Martina Hašková navrhuje Jaroslavu Mazancovou zvolit jako novou členku kontrolního
výboru.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města volí nového člena kontrolního výboru paní Jaroslavu
Mazancovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 306/Z26/21 bylo schváleno.

e) Upozornění na zvýšený provoz po místní komunikaci v Lhovicích
Zastupitel Bohumil Pošar vznesl připomínky některých občanů na zvýšený provoz na pozemní komunikaci
v obci Lhovice, která je využívána k objíždění uzavřeného mostu na krajské komunikaci. Pod zmíněnou
komunikací vede dešťová kanalizace a hrozí její poškození. Poukazuje na havarijní stav komunikace, a
pokud na ní není možné omezit provoz s výjimkou pro lhovické občany, požaduje její uzavření.
Předsedající: Stav komunikace musíme ověřit přímo na místě a poté zvážíme další postup. Jakékoli omezení
provozu, popř. uzavření musí být projednáno s příslušným silničním úřadem, v tomto případě Městský úřad
Švihov.

Diskuse:
Občan Špeta: Jako člen kontrolního výboru děkuji za jeho doplnění.

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů
3) Rozpočtová změna č. 5
4) Záměr města pronájmu nebytových prostor – Kulturní dům
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 8. 2021

Zapisovatel: Ing. Marek Boublík

Ověřovatelé: Jiří Unger

…...…..………………………dne ………………….………………..

Bc. Martina Hašková …...…..………………………dne ………………….………………..
PaedDr. Václav Petrus, starosta města

Vyvěšeno:

……………………………dne ………………….………………..

Sejmuto:

