Město Švihov
Zastupitelstvo města Švihov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/60/14, konaného dne 04.06.2014 od 19.00 hod. v malém sále
KD Švihov – Tyršova č.p. 274.
Zasedání Zastupitelstva města Švihov (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 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 28.05.2014 do 04.06.2014 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající 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: Vl. Vochová. M. Šlajsová, J. Hůrková.
Dále přítomno: 9 občanů – viz. prezenční listina
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu Jiřího Ungera a Vladimíru Beštovou, zapisovatelem Z. Urbánka.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce s tím, že z důvodu
nepřítomnosti předsedkyň finančního a kontrolního výboru se vypouští navrhované body č. 5 a č. 6 – Zprávy o
jednání výborů.
1. Zahájení.
2. Ověření zápisu č. 59/2014.
3. Kontrola plnění usnesení.
4. Zpráva o jednání zastupitelstva.
5. Rušení hasičských jednotek JPO V.
6. Švihovské hudební léto.
7. Žádost FC Švihov – taneční zábava
8. Různé.
Před hlasováním dal předsedající možnost členům 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 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 511/Z60/14 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Ověření zápisu č. 59/2014
Ověření zápisu č. 59/2014 provedli ověřovatelé Vl. Beštová a J. Unger. Zápis byl přečten a odpovídá
projednávaným skutečnostem.
Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení.
Ke kontrole není žádný bod usnesení.
Bod č. 4 – Zpráva o jednání zastupitelstva.
Předsedající seznámil s hlavními body, které projednávalo zastupitelstvo od posledního zastupitelstva
konaného v KD:
- hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za I. čtvrtletí roku 2014
- hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2014
- nový provozní a domovní řád DPS Švihov
- smlouva o smlouvě budoucí s NPÚ - ulice Žižkova
- dotace spolkům
- průběh investičních akcí

Bod č. 5 – Rušení hasičských jednotek JPO V
Tajemník úřadu seznámil s problematikou zřizování JPO a splňování podmínek akceschopnosti.
Město Švihov v současné době zřizuje celkem 6 jednotek požární ochrany
- JPO III – Švihov
- JPO V – Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice a Třebýcinka
Aby jednotky mohly být akceschopné, jsou stanovené podmínky, které musí jednotka splňovat. Je to jednak
minimální počet členů, počet jednotlivých funkcí a platná odborná způsobilost – školení. Jednotka PO III
Švihov všechny tyto podmínky splňuje. U jednotek PO V je to již složitější, jednotka musí být nejméně 9ti
členná, musí mít 1 velitele jednotky, 2 velitelé družstva a 2 strojníky. Tyto funkce musí mít platné osvědčení o
odborné způsobilosti. Od letošního roku se změnily podmínky pro proškolení zejména velitelů jednotek a
družstev, kdy kurz pro nového velitele je v rozsahu 40 hodin prezenční formou, případně 16 hodin formou elerningu a 24 hodin prezenční formou. V měsíci březnu letošního roku se uskutečnila u starosty města porada
velitelů jednotek V, kde se projednávala možnost každé jednotky obsadit předepsané funkce a absolvovat
požadované školení.
Po následném projednání v jednotkách tři jednotky situaci vyhodnotily tak, že nejsou schopny stanovené
podmínky dodržet a souhlasí se zrušením jednotky. Jedná se o Kamýk, Třebýcinku a Stropčice. Jednotka
v Kokšíně v současné době splňuje všechny podmínky, jednotce ve Lhovicích chybí proškolit jednoho velitele
družstva. Obě tyto jednotky zůstanou zachovány, jedná se o největší obce, jsou i přiměřeně věcně vybavené, je
s nimi počítáno v případě potřeby pro zásah při povodňovém stavu. Zrušením třech jednotek PO se v těchto
obcích prakticky nic nezmění, činnost organizace Sboru dobrovolných hasičů zůstává zachována – i dosud
byla jejich převažující činnost zaměřena na samotnou obec – kulturní a společenské akce, údržba obce.
Nebudou však „výkonní hasiči“ – nemohou být povoláni k požáru, což se ale v minulosti téměř také nestalo.
Všem členům těchto třech jednotek a jejich velitelům – Karlovi Maršálkovi, Josefu Voráčkovi a Miroslavu
Šobrovi patří poděkování za práci v jednotce.
Ke zrušení jednotek musí dát souhlas HZS PK, žádost o vydání souhlasu bude městem zaslána.
Pokud by město situaci neřešilo, pak by HZS PK pro rok 2015 jednotku vyřadil z požárního poplachového
plánu kraje.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním návrhu HZS PK na zrušení JPO V v Kamýku, Stropčicích a
Třebýcince.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 512/Z60/14 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Švihovské hudební léto
Předsedající seznámil s programem 41. ročníku Švihovského hudebního léta. V souvislosti s touto akcí dává
k projednání žádost o snížení pronájmu na festivalový stan. a to za 5.000,- Kč vč. DPH. Tato výše odpovídá
přiznané dotaci od Plzeňského kraje.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se snížením pronájmu festivalového stanu na akci 41. ročník ŠHL, a to na
částku 5.000,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 4,proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 513/Z60/14 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Žádost FC Švihov – taneční zábava
FC Švihov podalo žádost o pronájem KD na taneční zábavu 27.9.2014 – se skupinou EXTRABAND. Letošní
zábava v dubnu proběhla bez problému, během průběhu byla dělána kontrola, rovněž i sál byl předán zpět bez
závad.
K předložené žádosti nejsou žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s pronájmem sálu KD Švihov na uskutečnění taneční zábavy FC Švihov
dne 27.09.2014 se skupinou EXTRABAND za dodržení stejných podmínek, jako byly stanoveny při
minulé zábavě.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 514/Z60/14 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Různé.
Žádosti spolků o dotaci

V souladu s Programem podpory mládežnických složek spolků a akcí spolků na r. 2014 byly podány
následující žádosti o dotace:
FC Švihov – žádost o dotaci ve výši 17.600,- Kč na mládež – 54 členů do 18 let + 2 mládežnická družstva po
17 členech
TJ Sokol Švihov - žádost o dotaci ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný dětský maškarní ples konaný 22.2.2014
- žádost o dotaci ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný dětský den dne 1.6.2014
K uvedeným žádostem nejsou žádné dotazy či připomínky.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotací z Programu podpory spolků na r. 2014:
FC Švihov – dotaci ve výši 17.600,- Kč na mládež – 54 členů do 18 let + 2 mládežnická družstva po
17 členech
TJ Sokol Švihov - dotaci ve výši 2.000,- Kč na dětský maškarní ples konaný 22.2.2014
- dotaci ve výši 2.000,- Kč na dětský den konaný 1.6.2014
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 515/Z60/14 bylo schváleno

Informace o provedené rozpočtové změně č. 5
Předsedající podal informaci o rozpočtové změně č. 5, kterou provedl. Výdaje byly navýšení o 253 tis. Kč –
položky volby, hřbitov, platby daní a poplatků. Příjmy byly rovněž navýšeny o 253 tis. Kč – položky dotace
na volby, daň z přidané hodnoty.
Zasedání ukončeno v 19.55 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 06.06.2014
Zapisovatel: Zdeněk Urbánek

Ověřovatelé:

Jiří Unger

………...…..………………………dne …………………………………..

Vladimíra Beštová ………. ……………….…………dne …………………………………..

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

