Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/23/11, konaného dne 21.12.2011 od 16.00 hod. na radnici –
nám. Dr. E. Beneše 38.
Zasedání Zastupitelstva města Švihov (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.10 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 14.12.2011 do 21.12.2011 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že přítomno je 6
členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích). Omluvena: V. Beštová (dostavila se v 16,35 hod.)
Předsedající v úvodu vzpomenul návštěvu prezidenta Václava Havla dne 2.9.2002 ve Švihově. Jeho památku
uctili přítomní členové zastupitelstva minutou ticha.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu Františka Vaněčka a Jiřího Ungera, zapisovatelem J. Boříkovou.
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. Zahájení.
2. Ověření zápisu č.22/2011.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Rozpočet města na rok 2012.
5. OZV – Požární řád města Švihov.
6. OZV – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích.
7. Směna pozemku 1242/5 v k.ú. Lhovice
8. Oprava střechy hasičské zbrojnice ve Švihově.
9. Dodatek č. 3 o pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Kokšín.
10. 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 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 191/Z23/11 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 22/2011.
Ověření zápisu č. 22/2011 provedli ověřovatelé Jiří Unger a Vladimíra Beštová. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení.
Ke kontrole není žádný nesplněný bod usnesení.
Bod č. 4 – Rozpočet města na rok 2012
Návrh rozpočtu města na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce od 22.11.2011. Z řad členů zastupitelstva ani
od občanů nedošly žádné připomínky či návrhy.
K předloženým návrhům podal předsedající stručný komentář.
Současně byl zveřejněn na úřední desce od 22.11.2011 návrh rozpočtového výhledu města na roky 2012 –
2016. Z řad členů zastupitelstva ani od občanů nedošly žádné připomínky či návrhy.
Předsedkyně FV p. Šlajsová seznámila s projednáním návrhů ve finančním výboru. Výbor návrh rozpočtu
města na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 12012 – 2016 projednal, nemá k nim připomínky.

Návrh usnesení: ZM schvaluje schodkový rozpočet města na rok 2012 s tím, že schodek ve výši 1.819.000
Kč bude kryt zůstatkem prostředků na běžném účtě a rozpočtový výhled města na roky 2012 – 2016.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 192/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č.3–Schválený rozpočet města na rok 2012 a schválený rozpočtový výhled města na roky 2012–2016)
Bod č. 5 – OZV – požární řád města Švihov
Nová vyhláška byla zaslána předem všem členům zastupitelstva. Jsou v ní podrobněji rozvedeny některé
pasáže, aktualizované místa ohlašoven požárů a v příloze jsou nově stanoveny podmínky pro rozdělávání
otevřeného ohně. Návrh byl konzultován s nprap. T. Dleskem z HZS ÚO Klatovy a s A. Polívkovou z odboru
dozoru MV – Plzeň. Ke znění vyhlášky neměli žádné připomínky.
Předsedající k předložené vyhlášce podal stručný komentář.
K předložené vyhlášce nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 – Požární řád města Švihov.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 193/Z23/11 bylo schváleno.

(Příloha č. 4 – OZV č. 1/2011 – Požární řád města Švihov)
Bod č. 6 – OZV – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích
Nová vyhláška byla zaslána předem všem členům zastupitelstva. Jedná se o novou vyhlášku, která řeší
vymezení okruhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob a vymezení podmínek k zajištění požární
ochrany při těchto akcích a způsob jejich zabezpečení. Město je dle zákona o požární ochraně povinno ji
vydat, ale důvodem je i pořádání kulturních akcí v areálu hradu – festivaly apod.
Návrh byl konzultován s nprap. T. Dleskem z HZS ÚO Klatovy a s A. Polívkovou z odboru dozoru MV –
Plzeň. Ke znění vyhlášky neměli žádné připomínky.
K předložené vyhlášce nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanoví „Podmínky k
zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 194/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č. 5 - OZV č. 2/2011, kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.)
Bod č. 7 – Směna pozemku č. 1242/5 v k.ú. Lhovice
Předsedající vysvětlil směnu pozemků ve vlastnictví města za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Karla Květoně
a manželů Jitky a Karla Květoňových ve Lhovicích. Jedná se o směnu pozemku ve vlastnictví města č.p.
1242/5 v k.ú. Lhovice dle geometrického plánu č. 143/121/2011 o výměře 1 149 m2 za pozemky v k.ú.
Lhovice p.č. 88/25, 1480/17, 1475/33, 1475/37, 1475/24, 1475/32, 55/3, 1244/3 v celkové výměře 1 377 m2.
Ing. Karel Květoň na základě znaleckého posudku č. 42/95-31/11 zaplatí městu Švihov částku 25 388,65 Kč.
Další náklady (znalecký posudek,…) obě strany zaplatí rovným dílem.
Pozemek p.č. 1245/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Lhovice, který je vlastnictvím Jitky a Karla Květoňových, byl
vlastníky navržen jako dar městu Švihov. Znalecký posudek je s datem platnosti do konce roku 2011.
Pan F. Vaněček upozornil na nutné vysvětlení pro veřejnost, aby dar nebyl brán jako úplatek. Předsedající
upřesnil, že darovaný pozemek sousedí s veřejnou komunikací a je v něm uložena obecní kanalizace, proto jej
majitelé nabízejí městu darovat.
V 16,35 hod se dostavila V.Beštová.
Návrh usnesení: ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města č.p. 1242/5 v k.ú. Lhovice o výměře
1 149 m2 dle geometrického plánu č. 143/121/2011 za pozemky ve vlastnictví ing. Karla Květoně p.č.
88/25, 1480/17, 1475/33, 1475/37, 1475/24, 1475/32, 55/3, 1244/3 v k.ú. Lhovice o celkové výměře 1 377
m2. Ing. Karel Květoň uhradí městu částku 25 388,65 Kč stanovenou podle znaleckého posudku č.
42/95-31/11.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 195/Z23/11 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje přijetí daru od manželů Karla a Jitky Květoňových, pozemku p.č. 1245/5
o výměře 9 m2 v k.ú. Lhovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 196/Z23/11 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Oprava střechy hasičské zbrojnice ve Švihově

Předsedající vysvětlil neutěšený stav střechy hasičské zbrojnice, kde zatéká a je nutná oprava. Opravu střechy
se navrhuje zadat stejné firmě NSK izolace s.r.o. Plzeň, která prováděla opravu střechy tělocvičny v ZŠ ve
Švihově v roce 2011 . Stávající střecha bude zateplena polystyrenem, pokryta PVC folií a bude vyměněn
stávající hromosvod za částku 274.588,- Kč + DPH.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje přidělit zakázku opravy střechy hasičské zbrojnice firmě NSK izolace,
s.r.o. Plzeň za částku 274.588,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 197/Z23/11 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Dodatek č. 3 o pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Kokšín
Zemědělské pozemky v k.ú. Kokšín byly pronajaty panu Ing. Hlinkovi za částku 600,- Kč/ha/rok.
Agromachine Švihov má pozemky pronajaty za 1 000,- Kč/ha/rok. Dodatkem smlouvy bude od 1.1.2012 panu
Ing. Hlinkovi navýšen nájem na 1 000,- Kč /ha/rok.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zvýšení částky za pronájem zemědělských pozemků panu Ing. Hlinkovi
na 1 000,- Kč/ha/rok od 1.1.2012.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 198/Z23/11 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Různé
Změna vnitřního předpisu č. 1/2006 – Zásady pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu Města Švihov
Navrhuje se změna Zásad pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu Města Švihov, článku A), který
upravuje podmínky závodního stravování. Jedná se o navýšení hodnoty stravenek Gastro Pass na 75,- Kč.
Dosavadní hodnota byla 65,- Kč. Úprava je navrhována z důvodu, že v sociálním fondu je dostatečný prostor
pro toto navýšení.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje vnitřní předpis č. 1/2011, kterým se mění vnitřní předpis č. 1/2006 –
Zásady pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu Města Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7 ,proti 0 , zdrželi se 0 . Usnesení č.199/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č.6– Vnitřní předpis č. 1/2011, kterým se mění dosavadní vnitřní předpis č. 1/2006)
Odměny členům výborů
Na základě návrhů předsedů výborů se předkládá návrh ke schválení odměny členů výborů za práci ve
Finančním výboru a v Kontrolním výboru za rok 2011. Stanovení odměn členům komisí a ostatním
spolupracujícím osobám je v pravomoci starosty města.
K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje přiznání odměn členů výborů finančního a kontrolního za rok 2011 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 7 ,proti 0 , zdrželi se 0. Usnesení č.200/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č.7- Návrh na přiznání odměn členům výboru finančního a kontrolního za rok 2011)
Změna ve vymezení majetku svěřeného k hospodaření ZŠ a MŠ Švihov
Město Švihov uzavřelo s Městem Klatovy smlouvu o spoluúčasti na projektu spočívajícím v získání 2 ks
licencí na elektronickou podatelnu. Jedna licence byla určena pro město a druhá pro ZŠ a MŠ Švihov. Projekt
byl realizován a licence byly získány. Hodnota jedné licence je 20.576,50 Kč. Protože jednu licenci využívá
příspěvková organizace, mění se vymezení majetku svěřeného k hospodaření ZŠ a MŠ Švihov.
K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu vymezení majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Švihov a to navýšení hodnoty nehmotného majetku o částku 20.576,50 Kč (licence
programu elektronická podatelna MUNIS).
Výsledek hlasování: pro 7 ,proti 0 , zdrželi se 0 . Usnesení č.201/Z23/11 bylo schváleno.

Ukončení nájemní smlouvy Komenského č.p.93 ve Švihově
Pan Richard Vojík – Profivýšivky – požádal o ukončení nájmu nebytových prostor v Komenského ulici č.p.
93 „Šťárovna k 31.12.2011 z důvodu prodeje firmy. K dnešnímu dni má uhrazeny všechny závazky z nájmu
těchto nebytových prostor. K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor, Komenského ulici č.p. 93
s panem R.Vojíkem, dohodou k 31.12.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.Usnesení č. 202/Z23/11 bylo schváleno.
Pronájem nebytových prostor v Komenského ulici č.p.93 ve Švihově
Pan Josef Hašek, jednatel firmy Profivýšivky s.r.o., požádal o pronájem nebytových prostor v Komenského
ulici č.p. 93 „Šťárovně“od 1.1.2012 z důvodu odkoupení firmy Richard Vojík - profivýšivky. Bude zveřejněn
záměr pronajmutí těchto nebytových prostor.
Pan F.Vaněček upozornil na stavební úpravy, které pan R.Vojík neprovedl. V případě pronajmutí těchto
prostor firmou Profivýšivky s.r.o. bude tané nový nájemce zavázán provést potřebné úpravy.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zveřejnit záměr pronajmutí nebytových prostor v Komenského ulici
č.p. 93.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 203/Z23/11 bylo schváleno.
Odepsání pohledávek k 31.12.2011.
Pohledávky z let 2005 – 2009 za neuhrazený poplatek za likvidaci odpadů jsou převážně u majitelů chalup
nevyužívaných k rekreaci a u občanů, kteří se již ze Švihova odstěhovali. Jednotlivé pohledávky jsou nízké
v poměru k nákladům na jejich vymáhání a je i malá pravděpodobnost jejich vymožení, navrhuje se jejich
odepsání.
Celková částka činní 11 832,- Kč.
K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy či připomínky
Návrh usnesení: ZM schvaluje odepsání pohledávek k 31.12.2011 v celkové částce 11 832,- Kč dle
přiloženého seznamu pohledávek z let 2005 – 2009.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 204/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č.8- Návrh na odepsání pohledávek z let 2005 - 2009)
Rozpočtová změna č. 7 – písemný materiál
Předsedající seznámil s rozpočtovou změnou č. 7, kterou se upravují jednotlivé položky rozpočtu, kde čerpání
ke konci roku se odchyluje od rozpočtované částky.
K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – změna rozpočtu města na rok 2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se. 0. Usnesení č. 205/Z23/11 bylo schváleno.
(Příloha č. 9 - Rozpočtová změna č. 7 – písemný materiál)
Ocenění občanů Švihova
Předsedající pozval členy ZM k tradičnímu zahájení nového roku, které se koná na hradě ve Švihově dne
6.1.2012 od 18,00 hodin. Při této příležitosti se navrhují k ocenění pan Vladimír Černý z Kaliště za dlouholetý
přínos pro veřejný život v Kališti a pan Lukáš Hejlíček za reprezentaci města v televizní soutěži „Prostřeno“.
Další oceněné navrhly jednotlivé spolky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ocenit na slavnostním zahájením roku 2012 pana Vladimíra Černého a
pana Lukáše Hejlíčka.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 206/Z23/11 bylo schváleno.
Zasedání ukončeno v 17.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Rozpočet města na rok 2012 a rozpočtový výhled města na roky 2012-2016
4) OZV č. 1/2011 – Požární řád města Švihov
5) OZV č. 2/2011, kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích
6) Vnitřní předpis č. 1/2011

7) Návrh na přiznání odměn členům výboru finančního a kontrolního za rok 2011
8).Návrh na odepsání pohledávek z let 2005 - 2009
9).Rozpočtová změna č. 7 – písemný materiál
Zápis byl vyhotoven dne: 22.12. 2011
Zapisovatel: Jarmila Boříková

Ověřovatelé:

František Vaněček…………………………… dne …………………………………..
Jiří Unger

……………….…………. dne …………………………………..

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

