Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/33/12, konaného dne 15.08.2012 od 16.00 hod. na radnici,
Švihov, nám. Dr.E.Beneše č.p. 38.
Zasedání Zastupitelstva města Švihov (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hod. starostou města
PaedDr. Václavem Petrusem (dále jen „předsedající“). 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 08.08.2012 do 15.08.2012 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že přítomni jsou 4
členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni: J. Unger, Vl. Beštová, Fr.Vaněček – dostavil se později.
Dále přítomni: Mgr. J.Suchá, ředitelka školy
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu J. Hůrkovou Miroslavu Šlajsovou, zapisovatelem Z. Urbánka.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Ověření zápisu č. 32/2012.
Kontrola plnění usnesení.
Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za I. pololetí roku 2012.
Plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2012.
Záměr prodeje pozemku p.č. 74 v k.ú. Lhovice.
Různé.

Před hlasováním dal předsedající možnost členům se vyjádřit. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 283/Z33/12 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 32/2012.
Ověření zápisu č. 32/2012 bylo již provedeno a podepsáno ověřovateli J. Ungerem a Vl. Beštovou, kteří jsou
dnes nepřítomní.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení.
Ke kontrole není žádný bod usnesení.
Bod č. 4 - Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za I. pololetí roku 2012 – písemný materiál
Předsedající uvádí, že předložený materiál podrobně projednal Finanční výbor. Dává slovo ředitelce školy a
poté předsedkyni FV.
Ředitelka školy podala k předloženému materiálu stručný komentář. Příjmy se vyvíjí rovnoměrně dle plánu,
nejsou výraznější odchylky. Rovněž čerpání výdajů je odpovídající – na 45 %. Některé položky jsou čerpány
výrazně nad 50 %, jsou to ale položky, kde je plnění téměř za celý rok – např. daň z plynu, revize, předplatné,
pojištění. U hospodářské činnosti v tržbách na obědy ještě nejsou proúčtované obědy při ŠHL.
(v 16.10 hod.se dostavil p. Vaněček)
Předsedkyně FV M. Šlajsová uvedla, že FV podrobně projednal rozbor hospodaření školy, k čerpání nejsou
připomínky.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za I. pololetí roku 2012.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 284/Z33/12 bylo schváleno.
(Z jednání odešla Mgr. Suchá)
Bod č. 5 - Plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2012 – písemný materiál
Předsedající k předloženému materiálu uvádí:
Výsledek hospodaření za I. pololetí je plusový, i když rozpočet byl schválen jako schodkový. Je to ovlivněno
čerpáním jednotlivých položek, např. nižší čerpání u položky na opravu komunikací.
Daňové výnosy byly rozpočtovány ve stejné výši jako v loňském roce, DPH se naplňuje na 45%, vládní
opatření se zvýšením DPH nenaplnilo očekávání. Dále zdůvodnil čerpání u některých položek, kde příjmy
nedosahují výrazněji 50 % a naopak kde výdaje výrazněji překračují 50 %.
Předsedkyně FV M. Šlajsová uvedla, že výbor projednal plnění rozpočtu města za I. pololetí bez připomínek a
doporučuje zastupitelstvu vzít materiál na vědomí.
Předsedající dále uvádí, že je předložena změna rozpočtu č. 6, kde dochází k úpravě především z důvodu
zapojení obdržených dotací, dále pak položka lesy Dolany a správa obcí.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2012.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 285/Z33/12 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na r. 2012.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 286/Z33/12 bylo schváleno.
(Příloha č. 3 – Změna rozpočtu č. 6)
Bod č. 6 - Záměr prodeje pozemku p.č. 74 v k.ú. Lhovice
Předsedající uvádí, že auditor upozornil, že na některých pozemcích města jsou stavby cizích vlastníků a není
to ošetřeno věcným břemenem či nájemní smlouvou. Doporučil tento stav řešit. Většině vlastníků těchto
staveb byla zaslána nabídka, zda nechtějí tento pozemek koupit. ČEZ projevil zájem odkoupit pozemky pod
stavbou transformátoru ve Lhovicích a ve Švihově. Jedná se o pozemek stavební č. 74 v k.ú. Lhovice o
výměře 9 m2 a pozemek stavební č. 419 v k.ú. Švihov u Klatov o výměře 15 m2 . Odkup provedou za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, který zajistí na své náklady včetně zápisu na LV. Dle zákona ale musí být
nejdříve zveřejněn záměr prodeje těchto pozemků.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stavební č. 74 v k.ú. Lhovice o
výměře 9 m2 , na kterém stojí stavba transformátoru cizího vlastníka, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Kupující uhradí náklady na znalecký posudek a na zápis do KN.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 287/Z33/12 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stavební č. 419 v k.ú. Švihov u
Klatov o výměře 15 m2 , na kterém stojí stavba transformátoru cizího vlastníka, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Kupující uhradí náklady na znalecký posudek a na zápis do KN.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 288/Z33/12 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Různé
Prodej pozemku v Kokšíně
Předsedající uvedl, že na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje pozemku stavební p.č. 53/2
v k.ú. Kokšín o výměře 15 m2 , na kterém stojí stavba kravína ve vlastnictví p. Jana Voráčka z Červeného
Poříčí. Pan Voráček o tento pozemek žádá, jiný zájemce není. Cena je 100,- Kč za 1 m2 . Kupující ponese
náklady na zapsání do KN
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy.
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku stavební č. 53/2 v k.ú. Kokšín o výměře 15 m2 , na
kterém stojí stavba kravína cizího vlastníka, za cenu 1.500,- Kč panu Janu Voráčkovi, Červené Poříčí
30. Kupující ponese náklady na zapsání do KN.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 289/Z33/12 bylo schváleno.

Informace o uskutečněných seminářích
V období od posledního zasedání zastupitelstva se konaly v rámci projektu ESF „Síť komunitních škol
v Pošumaví“ semináře v Kokšíně a v Kamýku.
Kokšín – zúčastnili se zástupci ze 13 nemovitostí, projednávala se možnost a potřeba zavedení vodovodu do
obce. Zúčastnil se i projektant Ing. Vlček a pracovník Vodospolu Ing. Gubric. Do všech domů budou rozdány
anketní dotazníky spolu se zápisem ze semináře na zjištění zájmu o vodovod. Při jednání v Kokšíně byl i
dotaz na možnost prodloužení vodovodu z Dehtína, kam jej Město Klatovy plánuje prodloužit ze Štěpánovic.
Starosta bude v této věci jednat se starostou z Klatov, který je zároveň i předseda sdružení obcí Vodovod
Nýrsko.
Kamýk – zúčastnilo se 20 osob k projednání dopravní obslužnosti – svoz dětí do školy. Projednávaly se 3
varianty:
1. ČSAD – velký autobus (mikrobus nemají k dispozici), nepodjede pod viaduktem, proto by byla trasa
Švihov – Červené Poříčí – Třebýcinka – kolem Švihova – Kamýk – celkem 11 km. Jízdné pro školní děti ve
věku 6 – 15 let by bylo 6,-Kč, pro děti do 6 let 10,-Kč a normální jízdné 18,- Kč. Děti do 6 let ale musí mít
doprovod osoby minimálně starší 10 let. Dále je podmínkou vybudování točny a zastávky.
2. Mikrobus města – 17 míst, musí být řidičské oprávnění D1, pokud by doprava měla mít statut veřejné
dopravy, pak se k trase musí vyjadřovat Policie ČR (točna, zastávky).
3. Osobní auto města – vícemístné – musí ale být dětské autosedačky – kapacita max. 6 míst. – na testování
skutečného zájmu je možnost využít VW Transporter hasičů. Tato varianta je pro začátek nejvhodnější, aby se
zjistil skutečný zájem. Bude v této věci ještě dotazníkové šetření s jednotlivými rodinami, kde mají děti.
V diskuzi neměl nikdo žádnou připomínku či dotaz.
Na závěr předsedající poděkoval za přípravu srazu rodáků všem, kteří se na ni podíleli, akce byla zdařilá.
Zasedání ukončeno v 17.10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Změna rozpočtu č. 6 na rok 2012
Zápis byl vyhotoven dne: 15.08.2012
Zapisovatel: Zdeněk Urbánek

Ověřovatelé:

Jaroslava Hůrková………..…..………………………dne …………………………………..
Miroslava Šlajsová………. ……………….…………dne …………………………………..

PaedDr. Václav Petrus, starosta města…………….………………… dne ………………………………….

