Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/34/22, konaného dne 20. 4. 2022 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 11. 4. 2022 do 20. 4. 2022 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že
přítomno je 6 členů (Jiří Unger omluven). Tím je zastupitelstvo usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Dále přítomno: 6 občanů
Občan Urbánek: Chci upozornit, že program zveřejněný na úřední desce nebyl dnes dostupný. A v hlášení
místního rozhlasu o konání zastupitelstva nebyl program uveden včera ani dnes.
Občan Špeta: Já jsem si ho z webu města vytisknul, nyní mi ale také nejde otevřít.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Jana Staňka a Bc. 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 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 372/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. Z/33/22
Ověření zápisu č. Z/33/22 provedla Bc. Martina Hašková a Jiří Unger. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení
Ke kontrole není žádný bod usnesení.
Bod č. 4 – Veřejné osvětlení Školní ulice
Byla zveřejněna výzva k podání nabídek na obnovu veřejného osvětlení ve Švihově – Školní ulice. Nabídku
zaslaly celkem dvě firmy. Jediným kritériem pro hodnocení byla cena. Nejnižší nabídku podala firma
Bořík B + B Elektro s. r. o., IČ 29104220, se sídlem Palackého 460, 334 01 Přeštice. Konkrétně za částku
642 703,90 Kč + DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov – VO Školní“ firmě Bořík
B + B Elektro s. r. o, IČ 29104220, se sídlem Husova 1112, 334 01 Přeštice za částku 642 703,90 Kč +
DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 373/Z34/22 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Veřejné osvětlení Zahradní ulice
Dále byla zveřejněna výzva k podání nabídek na obnovu veřejného osvětlení ve Švihově – Zahradní ulice.
Nabídku zaslaly celkem dvě firmy. Jediným kritériem pro hodnocení byla cena. Nejnižší nabídku podala
firma Elektro Wellmont s. r. o., IČ 25221281, se sídlem Úslavská 2357, 326 00 Plzeň 2 - Slovany.
Konkrétně 642 703,90 Kč + DPH.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov – VO ulice Zahradní“
firmě Elektro Wellmont s. r. o., IČ 25221281, se sídlem Zborovská 146/35, 301 00 Plzeň za částku
642 703,90 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 374/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Kotelna hasičské zbrojnice

Další vypsanou zakázkou je pořízení tepelného čerpadla na hasičárnu. Provoz stávajícího plynového kotle se
vzhledem k jeho častým opravám již prodražuje, proto město oslovilo projektanta, aby zpracoval
dokumentaci na rekonstrukci kotelny. Vzhledem k cenám plynu jsme taky řešili možnost pořízení tepelného
čerpadla. Tento způsob vytápění je podle projektanta v současné době nejvhodnějším řešením. Z důvodu
vytápění velkých prostor a nájemního bytu bude podmínkou rozdělení topné soustavy na tři samostatné
oběhové soustavy. Nabídku zaslaly celkem tři firmy. Jediným kritériem pro hodnocení byla cena. Nejnižší
nabídku podala firma KUFI INT, s. r. o., IČ 2640656, se sídlem Staroplzenecká 177, 326 00 Letkov za
částku 455 389 Kč + DPH.
Pošar: Kolik stojí v současné době vytápění hasičárny?
Předsedající: V roce 2021 byla spotřeba plynu 6068 m3 a např. v roce 2013 byla spotřeba 4633 m3. Na
druhou stranu v roce 2013 byla cena 68 tis. Kč a v roce 2021 náklady na vytápění byly 63 tis. Kč.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Hasičská zbrojnice Švihov –
tepelné čerpadlo“ firmě KUFI INT, s. r. o., IČ 2640656, se sídlem Staroplzenecká 177, 326 00 Letkov
za částku 455 389 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 375/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Smlouva o věcném břemeni – přivaděč v pozemcích města Klatovy
Předmětem tohoto bodu je smlouva o zřízení věcného břemena, na základě které je město Švihov
oprávněno vést přes zatížené pozemky č. 47/5, 80/3, 80/4, 80/6, 82/9, 983/52, 985/52, 985/3, 1010/1, 1010/2
v katastrálním území Dehtín v zemi uložené inženýrské sítě – vodovodní řad a chráničku HDPE v délce
420,58 m. Cena za uložení sítí je dle smlouvy stanovena na 50 Kč/bm za jednotlivou síť, celkem 42.058 Kč.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí uzavření smlouvy o věcném břemeni s městem
Klatovy, IČ 00255661, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy na pozemky č. 47/5, 80/3, 80/4, 80/6, 82/9,
983/52, 985/52, 985/3, 1010/1, 1010/2 v katastrálním území Dehtín v délce 420,58 m uložení
vodovodního řadu a chráničky HDPE pro optický kabel za celkovou cenu 42.058 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 376/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Smlouva o věcném břemeni – přivaděč v pozemcích města Švihova
Předmětem tohoto bodu je smlouva o zřízení věcného břemena, na základě které je město Klatovy
oprávněno vést přes zatížené pozemky č. 754/2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov a parc. č. 819/2 v k. ú. Dehtín.
Město Klatovy je oprávněno na základě této smlouvy vést v těchto pozemcích kanalizační, vodovodní řad a
chráničku HDPE v délce 440,09 m. Cena za uložení sítí je dle smlouvy stanovena na 50 Kč/bm jednotlivé
sítě, celkem 66.135 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí uzavření smlouvy o věcném břemeni s městem Klatovy,
IČ 00255661, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy na pozemky č. 754/2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov a
parc. č. 819/2 v k. ú. Dehtín v délce 440,09 m na uložení vodovodního, kanalizačního řádu a chráničky
HDPE pro optický kabel za celkovou cenu 66.135 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 377/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Žádosti spolků o dotaci
Z programu podpory akcí spolků na r. 2022 byly podány 3 žádosti o podporu akcí
SH ČMS – SDH Třebýcinka žádá o dotaci ve výši 2.000 Kč na „Posezení s harmonikou“ dne 9. 4. 2022.
SH ČMS – SDH Lhovice žádá o dotaci ve výši 6.000 Kč na přednášku Daniela Haslingera o Izraeli
konanou dne 22. 4. 2022, „stavění máje“ konané dne 30. 4. 2022 a „májovou taneční zábavu - Orion“
konanou dne 28. 5. 2022.
TJ Sokol Švihov žádá o dotaci ve výši 4.000 Kč na zájezd do Karlínského divadla v Praze na muzikál „Čas
růži“ a oslavu MDD konanou dne 19. 6. 2022.
Všechny uvedené žádosti splňují předepsané náležitosti a byly podány včas (před konanou akcí).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s dotací z Programu podpory akcí spolků na rok 2022
pro SDH Třebýcinka 2000,- Kč (posezení s harmonikou), SDH Lhovice 6 000 Kč (přednáška, stavění
máje a májová taneční zábava“) a TJ Sokol Švihov 4000 Kč (zájezd na muzikál, oslava MDD)
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 378/Z34/22 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
a) Žádost o prominutí nájmu
Sportovní klub cyklistiky Velovis Švihov žádá o prominutí nájmu za poskytnutí festivalového stanu
k zabezpečení akcí závodu horských kol okolo vodního hradu Švihov dne 29. 4. 2022, dále pak na
cyklozávod 7. 8. 2022 a 15. 10. 2022. Podmínkou je, že musí dodat potřebný počet pracovníků pro jeho
montáž a demontáž.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s bezplatným půjčením a postavením festivalového
stanu sportovnímu klubu Velovis Švihov, zastoupené Petrem Hladíkem na cyklo závody konané dne
29. 4. 2022, 7. 8. 2022 a 15. 10. 2022.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 379/Z34/22 bylo schváleno.
b) Žádost Hospice svatého Lazara, z. s.
Hospic svatého Lazara, z. s., zastoupen ředitelkou Ing. Jiřinou Helíškovou, žádá o dotaci ve výši 4 000 Kč
na podporu jejich činnosti. V roce 2021 své služby poskytli rovněž dvou občanům města Švihova.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s dotací ve výši 4 000 Kč pro Hospic svatého Lazara,
z. s., Sladkovského 247/66a, 326 00 Plzeň.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 380/Z34/22 bylo schváleno.
c) Žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku Plzeňského kraje
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje vytipovala několik pozemků, které jsou stále ve vlastnictví
Plzeňského kraje, ale jsou mimo komunikace v jejich správě. Tyto pozemky je Plzeňský kraj ochoten
převézt bezúplatně na město Švihov. V dalším bodě pak budeme projednávat žádost o bezúplatný převod do
majetku Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nám nabízí pozemky o celkové výměře 2 784 m2, po městu bude
požadovat pozemky o rozloze 253 m2 Konkrétně se jedná o pozemky Plzeňského kraje parc. č. 1481/4 a
1481/5 v k. ú. Lhovice, dále pozemky v k. ú. Švihov: 1642/12, 1642/13, 1642/14, 1642/15, 1642/16,
1642/20, 1642/21, 1642/6, 1642/19, 1642/22, 1642/18, 1642/17, 1626/8 a v k. ú. Jíno: 602/5 a 602/6.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti na bezúplatný převod pozemků od
Plzeňského kraje, které jsou v užívání Správou a údržbou silnic PK. Jedná se o pozemky v k. ú.
Lhovice 1481/4 a 1481/5, dále pozemky v k. ú. Švihov: 1642/12, 1642/13, 1642/14, 1642/15, 1642/16,
1642/20, 1642/21, 1642/6, 1642/19, 1642/22, 1642/18, 1642/17, 1626/8 a v k. ú. Jíno: 602/5 a 602/6.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 381/Z34/22 bylo schváleno.
d) Žádost SÚSPK o bezúplatný převod pozemků do majetku Plzeňského kraje
Správa a údržba silnic PK žádá město Švihov o pozemky, které jsou pod jejich stavbami (silnice II. a III.
třídy), popř. jsou součástmi těchto pozemních komunikací. Konkrétně se jedná o parc. č. 1475/43 v k. ú.
Lhovice, výměra 1 m2, parc. č. 591/4 o výměře 34 m2, parc. č. 32/9 o výměře 74 m2, parc. č. 395/6 o výměře
11 m2, 395/28 o výměře 2 m2 a parc. č. 583/2 o výměře 132 m2 vše v k. ú. Jíno. Celková výměra těchto
pozemků je 254 m2,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněným záměru o bezúplatný převod pozemků
města do majetku Plzeňského kraje, jedná o pozemky parc. č. 1475/43 v k. ú Lhovice, parc. č. 591/4,
32/9, 395/6, 395/28 a 583/2 vše v k. ú. Jíno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 382/Z34/22 bylo schváleno.
e) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen s ČEZ – k. ú. Lhovice
Společnost ČEZ žádá město Švihov o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 17/2, 1564, 1475/10,
1475/1, st. 55/1, st. 56, 41, 1560, 1297, 1473 v k. ú. Lhovice z důvodu uložení elektrického vedení NN do
uvedených pozemků v délce cca. 1202 bm. Po uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni bude vyplacena
částka 59 900 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby kabelového vedení č. IE – 12 – 0008310 Lhovice KT NN se společností ČEZ Distribuce, IČ 2472903, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 383/Z34/22 bylo schváleno.
f) Přidělení bytu v DPS
Paní XXXX podala žádost o přidělení bytu v DPS. Důvodem podání žádosti je rekonstrukce současného
bydlení a následné změny v užívání nemovitosti majitelem. Má zájem i o některé pečovatelské služby, které
jsou v tomto domě charitou nabízeny. Lékař ve zdravotním posudku konstatoval, že žadatel splňuje
podmínky přijetí. V současné době je v DPS poslední volný byt.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou

službou na adrese V Zahrádkách č. p. 411, 340 12 Švihov s paní XXXXXXX
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 384/Z34/22 bylo schváleno.
g) Změna rozpočtu č. 1
Předsedající přítomné seznámil se změnou rozpočtu č. 1 na rok 2022 – viz. příloha tohoto zápisu.

h) Diskuse
Kohout: Jak to vypadá s opravou rozhlasu v Kokšíně.
Předsedající: S firmou Bártek jsme domluveni, že až budou provádět servis v našem okolí, tak tuto opravu
provedou.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva a přítomných občanů

3) Změna rozpočtu č. 1

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2022
Zapisovatel: Ing. Marek Boublík

Ověřovatelé: Jan Staněk

…...…..………………………dne ………………….………………..

Bc. Martina Hašková

…...…..………………………dne ………………….………………..

PaedDr. Václav Petrus, starosta města

Vyvěšeno:

6. 5. 2022

……………………………dne ………………….………………..

Sejmuto: 23. 5. 2022

