Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 19. zasedání zastupitelstva města Manětín, které bylo svoláno
na 16. prosince 2020 do KD Manětína a na kterém vás srdečně vítám.
Z důvodu nepřítomnosti starosty bude předsedajícím dnešního zasedání pan Josef
Burda, místostarosta.
Dosud je přítomno 8 členů zastupitelstva města z celkového počtu 12 členů. Z jednání
se omluvili: J. G. Matuška, J. Hruška, P. Cimlerová. O. Fábera se opozdí.
Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno a může se právoplatně
usnášet ve všech bodech jednání.
Zápis z předchozího, tj. osmnáctého, zasedání byl ověřen a v kanceláři
starosty města byl k nahlédnutí. Nebyly podány žádné námitky, proto konstatuji,
že byl schválen. Zápis z jednání z minulého zasedání je k nahlédnutí v podatelně
města a na internetových stránkách města.
Navrhuji, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty
Rozpočtové opatření
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025
Rozpočet města na rok 2021
Prodeje pozemků v k. ú. Manětín, v k. ú. Stvolny, v k. ú. Luková,
v k. ú. Rabštejn nad Střelou
Záměr směny pozemku v k. ú. Brdo
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Manětín, v k. ú. Zhořec a v k. ú.
Rabštejn nad Střelou
Žádost o souhlas se zavedením přívodu elektřiny k pozemku v k. ú.
Rabštejn nad Střelou
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby v k. ú. Manětín, v k. ú. Rabštejn nad Střelou
ČOV a kanalizace – změnové listy a dodatek smlouvy
Dodatek smlouvy o dílo – běžecká dráha
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji do programu přidat bod Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k.
ú. Manětín a v k. ú. Rabštejn nad Střelou, a to za bod 10.
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu nějakou připomínku?
Návrh na znění usnesení:
126/20– ZM schvaluje program 19. zasedání ZM.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno. Program dnešního jednání byl schválen.

1

Přejdeme k volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Navrhuji, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Eva Vaňková. Má někdo jiný
návrh?
Návrh na znění usnesení:
127/20 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno, paní Eva Vaňková byla zvolena
zapisovatelkou dnešního jednání.
Doporučuji, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Fencl a pan Miloslav Brož. Má
někdo jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
128/20 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno. Oba navržení byli zvoleni ověřovateli
zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyní bych Vám v zastoupení přednesl zprávu o činnosti starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města, kterou mi starosta připravil. Místostarosta čte zprávu a
podává vysvětlení k předneseným bodům a otevírá diskusi ke zprávě starosty.
Diskuse:
M. Brož řekl, že se musí řešit stav auta CAS ŠKODA 706 RTHP, které už přes rok
stojí, patrně nemá technickou, nikdo ho rok neprojel a ze zprávy starosty je zřejmé, že
se SDH zatím nevyjádřilo, zda ho chce, zeptal se, jak dlouho se bude ještě čekat. L.
Šafr řekl, že práce na technice je dost a lidi by si měli vážit toho, že se o to vůbec
někdo stará, a to ve svém volném čase a zadarmo. M. Brož odpověděl, že L. Šafr je
také člen SDH, tak by to tam měli nějak rozhodnout. L. Šafr řekl, že rozhodnuté to je
a je to na statutárním zástupci, aby to dořešil. Místostarosta doplnil, že SDH dostalo
nabídku od města, výbor SDH rozhodl že to chce, a pověřil pana
že má o
autě s městem jednat. M. Brož řekl, že by se tedy mělo k tomu přijmout nějaké
usnesení a nabídnout to někomu jinému, klidně za korunu, ale ať to tam nehnije,
protože jestli uběhne další rok, tak už se toho nezbavíme, a doplnil, že je možné to dát
někomu jako dar, ať to funguje a dělá to někomu radost. Místostarosta řekl, že by to
udělal tak, že pokud nepřijde SDH do konce ledna a nepřevezme si to do vlastnictví,
tak se udělá záměr prodeje auta a nabídne se to.
Zastupitelé se domluvili, že záležitost s autem projednají ještě v bodě různé.
Návrh na znění usnesení:
125/20 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
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Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opatření, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 6. Místostarosta předal slovo paní
účetní Kleinové, která k rozpočtovému opatření podává informace.
Diskuse:
J. Fencl se zeptal na položku výdajů 3639, kde se výdaje na komunální služby a
územní rozvoj navyšují o 300 tis. Kč. M. Kleinová vysvětlila, že se jedná o rezervu,
kdyby ještě byly do konce roku nějaké neočekávané výdaje, aby je měla z čeho
zaplatit. Pokud takové výdaje nebudou, tak se položka nevyčerpá. J. Fencl dále řekl,
že se mu hlavně nelíbí ta položka na lesní hospodářství, při sestavování rozpočtu se
vědělo, že kůrovcová kalamita bude a najednou na poslední den je z toho 1,5 milionu
na navýšení nákladů, pokračoval tím, že to se mu nelíbí a nechápe, proč jsme se o
tom nebavili dříve. M. Kleinová doplnila, že poslední zastupitelstvo bylo v září a od té
doby se na položku lesní hospodářství nemohlo nic přidávat a že pan starosta
s vedoucím lesního hospodářství pravidelně jedná a o této situaci ví. J. Fencl řekl, že
to chápe, ale že mu vadí, že se o tom se zastupiteli nemluvilo. E. Vaňková dodala, že
už návrh rozpočtu na lesy na rok 2020 od vedoucího lesního hospodářství byl navržen
s milionovým schodkem, ale zastupitelstvo nakonec rozpočet lesního hospodářství
schválilo jako vyrovnaný bez schodku s tím, že se uvidí, jak se to bude během roku
vyvíjet, a dodala, že se to dalo předpokládat, že se budou muset přidat peníze na
výdaje, protože kůrovec zasáhl i městské lesy.
Návrh na znění usnesení:
129/20 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 7 pro, 1 proti (J. Fencl), usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem v programu je Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025. Od
roku 2017 je účinný zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který
ukládá termíny a postupy týkající se rozpočtového procesu. V loňském roce jsme
projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023. Obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách a musí se aktualizovat. Před projednáním v zastupitelstvu musí být
vyvěšen na úřední desce a na internetu 15 dní. Po projednání v zastupitelstvu a
schválení musí být vyvěšen na internetu do schválení nového střednědobého výhledu
rozpočtu. Paní účetní informuje o jednotlivých položkách.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
130/20 – ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025, který
je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní je na programu projednání a schválení rozpočtu města na rok 2021. Rozpočet
byl podle zákona o obcích vyvěšen 15 dní před projednáním na úřední desce.
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O návrhu rozpočtu jste byli v předstihu informováni a byl Vám rozeslán. Rozpočet
podrobně projednal i finanční výbor. Místostarosta požádal účetní města, aby vysvětlila
jednotlivé položky.
Diskuse:
J. Fencl promluvil k výši daňových příjmů uvedených v návrhu rozpočtu a dodal, že
finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučuje jej ke schválení.
O. Haidlmaier řekl, že před hlasováním o rozpočtu se chce vyvarovat rizika
případného uzamčení sportovního areálu včetně hřiště a běžecké dráhy a ještě před
schválením rozpočtu by chtěl projednat usnesení, kterým si zastupitelstvo města
vyhradí právo o případném uzamčení areálu rozhodovat.
Místostarosta řekl, že areál se musí oplotit, aby se nestávalo, že se tam pasou koně
a lidé si přes hřiště zkracují cestu, ale nikdo zatím neuvažoval o tom, že by se areál
uzamkl, a dodal, že se bude muset připravit provozní řád.
E. Vaňková řekla, že by byla ráda, kdyby věděla předem o tom, že někdo bude chtít
projednat nějaká nová usnesení, aby se jejich znění mohla v klidu připravit, a dodala,
že areál ještě oplocen není a zatím nikdo neříkal, že by se měl uzamknout a provozní
řád areálu bude zastupitelstvo v budoucnu projednávat. Místostarosta to potvrdil a
řekl, že se to usnesení může projednat také v bodě různé. O. Haidlmaier s tím
souhlasil, ale řekl, že v tom případě on se při hlasování o rozpočtu na rok 2021
hlasování zdrží. E. Vaňková řekla, že nechápe, jak souvisí hlasování o rozpočtu
s plotem okolo hřiště. O. Haidlmaier odpověděl, že v rozpočtu jsou peníze na plot a
ten se může zamknout. M. Kleinová řekla, že jmenovitě akce plot okolo hřiště
v rozpočtu není. O. Haidlmaier odpověděl, že to může být schováno v položce na
komunální služby a územní rozvoj a zopakoval, že se při hlasování zdrží. L. Šafr řekl,
že by to s rozpočtem nespojoval, protože to by si každý mohl z rozpočtu vybrat nějakou
maličkost, proč pro něj nebude hlasovat, a nakonec by město nemělo schválený
rozpočet.
Návrh na znění usnesení:
131/20 – ZM schvaluje rozpočet města na rok 2020 dle návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení č. 4, přičemž příjmy činí 58 813 tis. Kč, výdaje činí 86 869 tis. Kč
s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru města od KB a. s.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel hlasování (O. Haidlmaier), usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat bodu Prodeje pozemků v k. ú. Manětín, v k. ú. Stvolny, v k.
ú. Luková a v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Místostarosta předal slovo paní Vaňkové, která podala vysvětlení k bodům programu
7 až 11, včetně bodu přidaného na program zasedání. V úvodu sdělila, že podklady
ke všem projednávaným prodejům a záměrům prodeje měli zastupitelé v předstihu
k dispozici.
V k. ú. Manětín bychom měli projednat 2 žádosti o odkoupení pozemků. První žádost
je od pana
a týká se pozemku parc. č. st. 353/3 o výměře 1 603 m2. Na
minulém zasedání byl schválen záměr prodeje pouze části pozemku parc. č. st. 353/3
o výměře cca 850 m2 v k. ú. Manětín, který byl vyvěšen od 7. 10. 2020 do 23. 10.
2020. Jedná se o část, která je přímo pod budovou bez čísla popisného, která je ve
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vlastnictví ZDV Manětín a kterou by měl pan
od ZDV odkoupit. K tomuto účelu byl
vyhotoven geometrický plán č. 728-177/2020. Pozemek parc. č. st. 353/3, který by
mělo město prodávat má výměru 710 m2. Oddělením vznikne také nový pozemek parc.
č. 1925 o výměře 254 m2, ke kterému město nemá přístup. S panem
bylo
domluveno, že odkoupí i tento pozemek a v dalším programu dnešního zasedání
budeme projednávat záměr prodeje tohoto pozemku. Pokud bude prodej schválen,
prodej pozemku městem proběhne současně nebo po odkoupení budovy panem
od ZDV Manětín.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
132/20 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 353/3 o výměře 710 m2 v k. ú.
Manětín dle geometrického plánu č. 728-177/2020 za cenu 100 Kč/m2 panu
, Manětín.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Další žádost v k. ú. Manětín se týká pozemku parc. č. st. 354 o výměře 1 371 m2.
Žadatelé zakoupili do podílového spoluvlastnictví zemědělskou stavbu bez čísla
popisného, která stojí na části tohoto pozemku. Na minulém zasedání byl schválen
záměr prodeje pouze části pozemku parc. č. st. 354 o výměře cca 700 m2 v k. ú.
Manětín, který byl vyvěšen od 7. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Jedná se o část, která je
přímo pod budovou bez čísla popisného, kterou vlastní žadatelé. K tomuto účelu byl
vyhotoven geometrický plán č. 728-177/2020. Pozemek parc. č. st. 354, který by mělo
město prodávat, má výměru 479 m2. Pozemek by město mělo prodat do podílového
spoluvlastnictví majitelům budovy, kteří jsou všichni z Manětína.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
133/ 20 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 354 o výměře 479 m2 v k. ú.
Manětín, dle GP 728-177/2020, spoluvlastníkům stavby stojící na tomto pozemku
do podílového spoluvlastnictví s velikostí podílů jednotlivých spoluvlastníků
odpovídající spoluvlastnickým podílům těchto spoluvlastníků na předmětné
stavbě takto:
4/12
4/12
1/12
3/12,
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za cenu 100 Kč/m , kterou tito kupující uhradí společně a nerozdílně.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat prodeji pozemku v k. ú. Stvolny. Na 17. zasedání dne 29. 7.
2020 byl projednán záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/1 v k. ú. Stvolny, který
byl vyvěšen na úřední desce od 4. 8. 2020 do 20. 8. 2020. K tomuto účelu byl
vyhotoven geometrický plán č. 168-206401/2020, kdy byl oddělen pozemek parc. č.
5

1617/37 o výměře 68 m2. O pozemek žádá paní
majitelka přilehlé nemovitosti.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
134/20 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1617/37 o výměře 68 m2 v k. ú.
Stvolny dle geometrického plánu č. 168- 206401/2020 za cenu 100 Kč/m2 paní
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Další prodej se týká k. ú. Luková. Město obdrželo žádost o odprodej pozemku parc. č.
st. 5 v k. ú. Luková. Záměr prodeje pozemku byl projednán na minulém zasedání
zastupitelstva a byl vyvěšen na úřední desce od od 7. 10. 2020 do 23. 10. 2020.
Pozemek je veden jako zbořeniště. O odkoupení pozemku žádá syn majitelů okolních
pozemků. Za pozemek v žádosti nabídl 50 Kč/m2, tj. 7 000 Kč. Chtěl by pozemek
revitalizovat a postavit na něm zahradní pergolu. Jinou nabídku město neobdrželo.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
135/20 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 5 o výměře 140 m2 v k. ú.
Luková za cenu 100 Kč/m2 panu
Praha.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Poslední prodej, který by se měl projednat, je prodej pozemků u bývalého ranče v k.
ú. Rabštejn nad Střelou firmě Glocal Consulting.
Na jednání se dostavil O. Fábera, počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 9.
Jedná se o odkoupení pozemků – cesty k bývalému ranči v Rabštejně nad Střelou.
Na minulém jednání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje dvou pozemků, a to
pozemku parc. č. 772/1 a parc. č. 107/22. Pozemek parc. č. 772/3 se zatím prodávat
nebude, případně se může firmě pronajmout. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od
7. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Firma za oba pozemky nabízí 150 Kč/m2.
Všichni zastupitelé obdrželi dopis pana
s jeho sdělením ohledně situace v údolí
u ranče, který v závěru svého dopisu žádá město, které má být garantem veřejného
zájmu, aby pozemky zachovalo ve svém vlastnictví.
V minulém týdnu na místě provedl kontrolní prohlídku i stavební úřad. Bylo zjištěno
porušení stavebního zákona, jsou prováděny stavební práce na budově čp. 72 bez
opatření stavebního úřadu. V současné době nikdo firmě nebrání v užívání cesty. Má
i možnost získat souhlas města s případným návrhem na výsadbu stromů okolo cesty,
což bylo firmě městem sděleno v dopise z 10. 6. 2020.
Zastupitelstvu doporučuji tento bod na dnešním zastupitelstvu zatím neprojednávat.
Na jednání se dostavila paní
která se představila a uvedla, že
zastupuje firmu Glocal Consulting. Všem zastupitelům ukázala fotografie cesty, která
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podle ní slouží pouze firmě a ona nevidí žádný problém v tom cestu firmě prodat.
Zastupitelé si vyslechli její argumenty a odůvodnění. Dále zastupitelům sdělila
informace ohledně podané žádosti o stavební povolení a proč zatím nebylo vydáno.
Diskuse:
E. Vaňková řekla, že u ranče je ještě problém s jedním pozemkem, který slouží z části
jako komunikace, je ve vlastnictví fyzické osoby a tvoří takovou křižovatku, už jednou
o tom zastupitelstvo informoval i O. Fábera a upozorňoval na to, že celá situace u
ranče by se měla řešit komplexně, aby se tam v budoucnu nevyhrotil nebyl problém s
přístupem k chatám, a pokračovala že O. Fábera mluvil i o tom, že firma už chtěla
tento pozemek odkoupit od majitelky, ale ta jej zatím naštěstí neprodala. Dále dodala,
že jestli chtějí zastupitelé prodej projednat, tak usnesení k prodeji jsou připravena.
Na jednání se dostavil O. Fábera, počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 9.
Návrh na znění usnesení:
153/20 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 772/1 o výměře 98 m2 a pozemku
parc. č. 107/22 o výměře 85 m2, oba v k. ú. Rabštejn nad Střelou, za cenu 150
Kč/m2 firmě Glocal Consulting s. r. o. IČ 25775189.
Hlasování: 0 pro, 5 proti (I. Soukupová, O. Haidlmaier, M. Brož, V. Janouškovcová, J.
Burda), 4 se zdrželi hlasování (O. Fábera, L. Šafr, J. Haala, J. Fencl), usnesení nebylo
schváleno.
Dalším bodem v programu dnešního zasedání je Záměr směny pozemku v k. ú. Brdo.
Jedná se o opětovné projednání směny s paní
u Frantova mlýna. Město
muselo vzít původně podaný návrh na vklad zpět. Důvodem bylo to, že katastrálním
úřadem schválený geometrický plán slučoval dva díly pozemku, z nichž měl jeden
památkovou ochranu, což nelze. Byly dvě možnosti řešení, a to požádat o sejmutí této
památkové ochrany na ministerstvo kultury nebo dílů pozemku dát samostatná
parcelní čísla. Byla zvolena druhá možnost a byl vyhotoven doplňující geometrický
plán. Do směny tedy vstupují ze strany paní
nová čísla pozemků. Protože
od projednání záměru směny pozemku parc. č. 934/3 uběhlo více jak půl roku, musí
být směna tohoto pozemku projednána znovu.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
136/20 – ZM schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 934/3 o výměře 298 m2 v
k. ú. Brdo u Manětína dle geometrického plánu 149 - 27/2019.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Budeme pokračovat bodem Záměr prodeje pozemku v k. ú. Manětín, v k. ú. Zhořec a
v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
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Město obdrželo celkem 3 žádosti o odkoupení pozemků v k. ú. Manětín. První ze
žádostí je již ta dnes zmiňovaná žádost pana
o pozemek parc. č. 1925 o
2
výměře 254 m dle geometrického plánu č. 728-177/2020, ke kterému město nemá
přístup. Dnes mi ještě volal pan
že by jeho syn měl zájem i o odkoupení
dalších dvou pozemků, které s pozemkem parc. č. 1925 sousedí a město k nim také
nemá přístup. Jedná se o pozemky parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2 a parc. č. 1254/3
o výměře 69 m2.
Diskuse:
O. Haidlmaier řekl, že pozemky parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2 a parc. č. 1254/3 o
výměře 69 m2 jsou za stodolami ve vlastnictví fyzických osob a že by je mělo město
oslovit, zda by pozemky nechtěli odkoupit. E. Vaňková řekla, že záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední desce a kdokoliv může o pozemky požádat a o prodeji se bude
rozhodovat na dalším zasedání.
Návrh na znění usnesení:
137/20 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2,
parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2 a parc. č. 1925 o výměře 254 m2 dle
geometrického plánu 728-177/2020, vše v k. ú. Manětín.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá žádost v k. ú. Manětín přišla od paní
která by chtěla od
2
města odkoupit pozemek parc. č. 1771/13 o výměře 11 m a dále části pozemků parc.
č. 1771/11, 1771/12 a 1771/4, jejichž výměru neuvedla a připojila situační výkres. Dle
změření plochy podle ortofotomapy by výměra části pozemku parc. č. 1771/4 neměla
přesáhnout 60 m2, části pozemku parc. č. 1771/12 by měla být do 10 m2 a část
pozemku parc. č. 1771/11 do 20 m2. Na těchto pozemcích města se podle žadatelky
nachází část dlážděného vjezdu k jejímu domu, schodiště a živé ploty.
Diskuse:
Místostarosta řekl, že v této lokalitě už město řešilo několik žádostí o odkoupení
pozemků a zejména pruhu pozemku na této straně a žádný záměr prodeje tam
schválen nebyl.
O. Haidlmaier řekl, že nevidí problém tyto pozemky prodat. K tomu se připojila i V.
Janouškovcová, J. Haala a J. Fencl.
Návrh na znění usnesení:
154/20 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1771/13 o výměře 11 m2,
části pozemku parc. č. 1771/14 o výměře cca 60 m2, části pozemku parc. č.
1771/11 o výměře cca 20 m2 části pozemku a části pozemku parc. č. 1771/12 o
výměře cca 10 m2 v k. ú. Manětín.
Hlasování: 5 pro (V. Janouškovcová, L. Šafr, J. Fencl, O. Haidlmaier, J. Haala), 4 se
zdrželi hlasování (J. Burda, M. Brož, O. Fábera, I. Soukupová), usnesení nebylo
schváleno.
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Třetí žádost o odkoupení pozemků v k. ú. Manětín jsme obdrželi od pana
který by chtěl od města odkoupit pozemky parc. č. 18/4 a parc. č. 18/5.
Jedná se o pozemky, které má žadatel od roku 2009 pronajaté.
Byť jsou tyto pozemky v současné době pronajaté, jsou nedílnou součástí areálu
získaného městem v dražbě v roce 2005, který slouží potřebám technických služeb
města. Již jednou v historii zastupitelstvo města záměr prodeje těchto pozemků
projednávalo a neschválilo. Žadatel nevlastní v blízkém okolí žádné nemovitosti a
pozemek může dále využívat dle nájemní smlouvy jako zahradu. Pozemky, tak jak je
o ně zažádáno, odprodány být nemohou, protože zasahují až k budově ve vlastnictví
města a musely by být odděleny a zpracován geometrický plán. Pozemek parc. č. 18/5
sice není veden jako komunikace, ale společně s pozemkem parc. č. 1802/7 tvoří
průchod k potoku.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že by pozemky neprodával, pozemek parc. č. 18/5 v žádném případě,
a doplnil, že se jedná o komplex pozemků a on by z nich nic nevykusoval. O.
Haidlmaier se přidal a řekl, že by tam mohla vést v budoucnu promenáda podél
potoka. O. Fábera dodal, že se jedná se o takové širší místo, kde by pak mohla být
lavička, navíc se tam teď budovala kanalizace, žadatel to má pronajaté a město by se
toho nemělo zbavovat.
Návrh na znění usnesení:
155/20 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 18/4 o výměře 352 m2 a
pozemku parc. č. 18/5 o výměře 36 m2 v k. ú. Manětín.
Hlasování: 8 proti, 1 se zdržel hlasování (J. Burda), usnesení nebylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat žádostem o koupi pozemku v k. ú. Zhořec. Město obdrželo
jednu žádost Manětín. Jedná se o žádost paní
o odkoupení částí
2
pozemků parc. č. 63/1 a parc. č. 63/4 o výměře cca 2 000 m . Žádost je odůvodněna
tím, že pozemky zčásti zrekultivovali a chtějí v tom i pokračovat po jejich odkoupení.
Při prověřování žádosti bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 63/1 je veden jako ostatní
plocha a v územním plánu jako plocha přírodní, vysoká nebo izolační zeleň – NP (např.
nelze oplotit, nelze žádnou stavbu)
Pozemek parc. č. 63/4 je veden jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace a
v územním plánu je to plocha dopravní infrastruktury silniční, tj. účelová komunikace a
je jako komunikace zanesena v pasportu města jako P 4. Dále je třeba upozornit na
to, že město vlastní ve Zhořci budovu čp. 3 a pozemek pod touto budovou vlastní
stejně jako přístupovou komunikaci k této budově a celá záležitost
by se měla řešit komplexně. Zatím se nekonala s žadatelkou žádná schůzka, kde by
se tyto záležitosti projednaly, proto dnes doporučuji se touto žádostí více nezabývat.
Zastupitelé s tímto doporučením souhlasili a k projednání záměru prodeje pozemků se
budou zabývat až po konání schůzky žadatelky s vedením města.
Došli jsme k žádostem o odkoupení pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Jedná se
o 2 žádosti.
První žádost se týká pozemků parc. číslo 503/1 a parc. č. 504/9, respektive jejich částí,
jejichž výměru žadatel, pan
neuvedl. Přílohou žádosti je zákres do mapy.
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Prodejem těchto pozemků by již nebyl možný přístup k horní řadě chat ze spodní
komunikace.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že vzhledem k tomu, že město dnes není vlastníkem cesty, která se
v lokalitě používá a vede ke hvězdárně, tak tyto pozemky jsou jedinými přístupy k horní
řadě chat ve vlastnictví města, chataři tam žijí pospolitě a respektují to, že v okolí chat
mají městské pozemky, kde se mohou pohybovat všichni a tímto prodejem by se to
narušilo, a dodal, že by pozemky neprodával. Doplnil ještě, že čím dál více chat je
trvale obydleno a tyto tlaky na odkoupení pozemků se tam začnou objevovat.
Návrh na znění usnesení:
156/20 – ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 503/1 a části
pozemku parc. č. 504/9 o celkové výměře cca 200 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou
dle zákresu do katastrální mapy.
Hlasování: 9 proti, usnesení nebylo schváleno.
Druhá žádost v k. ú. Rabštejn se týká pozemků parc. č. 91/3 o výměře 61 m2, parc. č.
91/8 o výměře 2 m2 a parc. č. 91/2 o výměře 105 m2. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví
žadatelů, manželů
Cesta vede mimo tyto pozemky na pozemku ve
vlastnictví Povodí Vltavy.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že tyto pozemky by se prodat mohly, záměr by se mohl vyvěsit, ale
před prodejem by se měla z pozemku parc. č. 91/2 oddělit část, která přiléhá
k sousední chatě, kde jsou nějaké zdi, a dodal, že v této lokalitě je katastrální mapa
zkreslená a zaměřením se tam zjistí skutečný stav. Doplnil, že je teď pro záměr schválit
a vyvěsit, ale před rozhodnutím o prodeji ještě zjistit skutečný stav geodetem.
Návrh na znění usnesení:
138/20 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 91/3 o výměře 61 m2, parc.
č. 91/8 o výměře 2 m2 a parc. č. 91/2 o výměře 105 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod programu je Žádost o souhlas se zavedením přívodu elektřiny k pozemku
v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Město obdrželo žádost pana
který vlastní
5/6 pozemku parc. č. 192 v lokalitě u bývalého ranče, který je veden jako trvalý travní
porost. Zbývající 1/6 pozemku vlastní firma Glocal Consulting.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že pan
se alespoň v žádosti vyjádřil, k čemu tam přívod
elektřiny potřebuje, a dodal, že měl před časem schůzku se zástupci firmy Glocal
Consulting v jiné záležitosti a od nich se dozvěděl, že koupili 1/6 pozemku parc. č. 192
a že pošlou své vyjádření k zavedení elektřiny k tomuto pozemku a ústně se jednatel
vyjádřil, že on tam přívod elektřiny nechce a je škoda, že vyjádření zatím neposlali.
Doplnil, že město by mělo o žádosti rozhodnout, až získá vyjádření spoluvlastníka
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pozemku, protože pokud jsou to podíloví spoluvlastníci, tak by to měli odsouhlasit
všichni, a navíc záměrem firmy Glocal Consulting je koupení celého pozemku.
Návrh na znění usnesení:
152/20 – ZM schvaluje odložení projednání bodu Žádost o souhlas se zavedením
přívodu elektriky k pozemku v k. ú. Rabštejn nad Střelou do vyjádření
spoluvlastníka pozemku.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme došli k přidanému bodu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
v k. ú. Manětín a v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Jedná se celkem o 2 smlouvy v k. ú.
Manětín, 2 smlouvy v k. ú. Rabštejn nad Střelou a u všech smluv jde o zřízení
vodovodní přípojky.
První smlouva v k. ú. Manětín se týká vodovodní přípojky k čp. 212 v Manětíně, která
vede přes pozemky ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky parc. č. 824/24, parc. č.
820/8, parc. č. 820/7 a parc. č. 820/14.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
139/20 – ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá smlouva v k. ú. Manětín se týká vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 815/3 a
parc. č. 815/1, kde byl podán podnět ke změně územního plánu a měl by tam být
v budoucnu vystavěn rodinný dům. Přípojkou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví
města parc. č. 824/5, 824/4, 1808/14 a 1808/16.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
140/20 – ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Třetí smlouva se týká k. ú. Rabštejn nad Střelou a vodovodní přípojky k pozemku parc.
č. st. 20, která vede přes pozemek ve vlastnictví města. Jedná se o pozemek parc. č.
758/1.
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Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
141/20 – ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě v k. ú. Rabštejn nad Střelou, která je přílohou tohoto usnesení č.
7, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování (O. Haidlmaier), usnesení bylo schváleno.
Čtvrtá smlouva se také týká k. ú. Rabštejn nad Střelou a vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. st. 128/2, která vede přes pozemek ve vlastnictví města. Jedná se o pozemek
parc. č. 528/1.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
142/20 – ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě v k. ú. Rabštejn nad Střelou, která je přílohou tohoto usnesení č.
8, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování (O. Haidlmaier), usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem zasedání jsou Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby v k. ú. Manětín a v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Jedná se o
dvě smlouvy v k. ú. Manětín a tři smlouvy v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
V k. ú. Manětín se jedná o Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017052, Manětín, PS, pč. 815/3, kNN. Dotčenými
pozemky jsou parc. č. 824/2, 824/5, 1808/16, 1808/14 v k. ú. Manětín. Obsahem
věcného břemene je umístění zemního kabelového vedení NN. Jedná se o přípojku
k pozemku parc. č. 815/3 a parc. č. 815/1, kde byl podán podnět ke změně územního
plánu a měl by tam být v budoucnu vystavěn rodinný dům. Firmu ČEZ na základě plné
moci zastupuje firma Senergos a. s. Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste
obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
143/20 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017052, Manětín, PS, pč. 815/3, kNN s ČEZ
Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno
Druhá smlouva v k. ú. Manětín je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017159, Manětín, PS, pč. 204, kNN.
Dotčenými pozemky jsou parc. č. 1276/4, 1271/13, 1271/12 v k. ú. Manětín. Obsahem
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věcného břemene je umístění zemního kabelového vedení NN. Jedná se o přípojku
k pozemku parc. č. st. 204 a parc. č. st. 206 s budovami bez čísel popisných. Firmu
ČEZ na základě plné moci zastupuje firma Senergos a. s. Znění smlouvy a situační
snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
144/20 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017159, Manětín, PS, pč. 204, kNN, s ČEZ
Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
V k. ú. Rabštejn nad Střelou se jedná o Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016533/VB/001, Manětín, PS,
Rabštejn nad Střelou, p1/3, kNN. Dotčeným pozemkem je parc. č. 758/1 v k. ú.
Rabštejn nad Střelou. Obsahem věcného břemene je umístění zemního kabelového
vedení NN a pilíře. Jedná se o přípojku ke kostelu na pozemku parc. č. st. 1/3. Firmu
ČEZ na základě plné moci zastupuje firma Rentec profesional s. r. o. Znění smlouvy
a situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
145/20 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016533/VB/001, Manětín, PS, Rabštejn nad
Střelou, p1/3, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 11, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá smlouva v k. ú. Rabštejn nad Střelou je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0017067/Sobs VB/1.
Dotčenými pozemky jsou parc. č. 792/7, 503/42, 517, 503/1 a 503/2 v k. ú. Rabštejn
nad Střelou. Obsahem věcného břemene je umístění kabelového vedení NN. Jedná
se o přípojku k chatám na pozemcích parc. č. st. 198, parc. č. st. 182 a parc. č. st. 185
v k. ú. Rabštejn. ČEZ na základě plné moci zastupuje firma Omexom GA Energo s. r.
o. Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
146/20 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017067/Sobs VB/1 s ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č.12, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
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Třetí smlouva v k. ú. Rabštejn nad Střelou je Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0017142 Manětín, PS,
Rabštejn nad Střelou, čp. E50, kNN. Dotčenými pozemky jsou parc. č. 792/7 a parc.
č. 500 v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Obsahem věcného břemene je umístění
kabelového vedení NN. Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro pozemek
parc. č. 503/19 a domu č. e. 50. Firmu ČEZ na základě plné moci zastupuje firma
Senergos a.s. Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
147/20 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017142 Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou,
čp. E50, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 13, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Místostarosta Josef Burda převzal slovo od paní Vaňkové.
Dalším bodem v programu dnešního zasedání je ČOV a kanalizace – změnové listy a
dodatek smlouvy. Změnové listy jsme Vám rozeslali. Celková cena víceprací dle
změnových listů č. 11-15 činí 554 985,55 Kč bez DPH.
Tato částka představuje vícepráce, které firma musela provést a které nebyly v ceně
díla a tím i ve smlouvě o dílo uvedeny. Každý změnový list obsahuje situační schéma
změny, soupis a ocenění prací týkajících se změny a fotodokumentaci.
Tyto vícepráce na změnových listech byly schváleny technickým a autorským
dozorem, investorem, kterým je město a SFŽP. Místostarosta vysvětlil u jednotlivých
změnových listů, proč došlo k navýšení ceny nebo naopak snížení ceny. Nejčastějším
důvodem je nevhodné a nestabilní podloží, kam nebylo možné položit potrubí a byla
nutná jeho sanace, v jednom případě se jedná o přeložku vodovodu, kde nakonec
došlo ke zkrácení trasy a byly vyčísleny méněpráce. Dodal, že vše se musí operativně
řešit, aby se mohlo v pracích pokračovat a každou středu se konají kontrolní dny. Jak
již bylo řečeno, vše schvaluje technický a autorský dozor.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
148/20 – ZM schvaluje změny ve vymezení rozsahu předmětu díla „Manětín –
ČOV a kanalizace“ blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových
listech č. 11-15.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
149/20 – ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž
předmětem je realizace stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a
14

kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 14, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
V bodě ČOV a kanalizace bychom měli dále projednat Dodatek ke smlouvě č. 4.
Předmětem tohoto dodatku je opční právo objednatele ve smyslu čl. V. odst. 21
Smlouvy o dílo, tj. právo na změnu závazku – rozšíření plnění dle § 100 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o realizaci stok F, F1 a výtlaku
F včetně souvisejících odboček, uvedených v projektové dokumentaci. Bližší vymezení
plnění, které je předmětem tohoto dodatku, je obsaženo v příloze č. 1 - oceněný soupis
prací a č. 2 - situační schéma tohoto dodatku.
V souvislosti s opčním právem dochází ke změně v ceně díla. Cena díla dle Smlouvy
o dílo se zvyšuje o 2 683 026,72 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy po schválení
dodatku č. 4 bude činit 108 620 927,23 Kč bez DPH.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
150/20 – ZM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž
předmětem je realizace stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a
kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 15, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování (V. Janouškovcová), usnesení bylo schváleno
Dalším bodem je Dodatek smlouvy o dílo – běžecká dráha. Jedná se o dodatek
smlouvy týkající se lhůty plnění, která se prodlužuje do 18. 12. 2020. Ostatní
ustanovení smlouvy se nemění.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
151/20 – ZM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou TUBEKO SPORT,
spol. s r.o., IČ 49825020, na vybudování nové běžecké dráhy na hřišti v Manětíně,
který je přílohou tohoto usnesení č. 16, a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali. Nejprve se
zastupitelé vrátili k projednání režimu sportovního areálu. O. Haidlmaier trval na
projednání usnesení, kterým si zastupitelstvo vyhradí právo rozhodnout o případném
uzamčení areálu. Místostarosta řekl, že areál se oplotit musí, aby se nestávalo to, že
se tam budou pást koně a lidé si přes hřiště budou zkracovat cestu, a dodal, že on je
pro otevření areálu pro veřejnost, ale musí to mít svá pravidla.
Návrh na znění usnesení:
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157/20 – ZM si vyhrazuje pravomoc rozhodování o případných podmínkách
uzavření sportovního areálu v Manětíně.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Dále se zastupitelé domluvili, že pokud nedojde k převodu CAS ŠKODA 706 RTHP do
příštího zasedání do vlastnictví SDH Manětín, tak se projedná záměr prodeje tohoto
auta a nabídne se to někomu jinému.
Ivana Soukupová se dále zeptala na pronájem ubytovny, protože se doslechla, že
údajně chce firma BOLID nájem ukončit. J. Burda řekl, že je to pravda. Následně
zastupitelé zjišťovali, zda je to na základě výpovědi či dohody o ukončení smlouvy a
ptali se E Vaňkové, zda přišla městu přišla nějaká žádost o ukončení smlouvy. Ta
odpověděla, že žádnou žádost od firmy BOLID ve spisové službě neviděla. Dále se
zastupitelé zabývali tím, kdo by měl o případném ukončení smlouvy před uplynutím
doby určité, na kterou byla uzavřena, rozhodovat. E. Vaňková řekla, že pokud nájemní
smlouvu schvalovalo zastupitelstvo, tak by mělo rozhodnout i o jejím ukončení, pokud
nebude ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednána, ale raději by se ještě o
tom ujistila dotazem právničce města, která smlouvu připravovala.
Dále se již v diskusi nic neprojednávalo a zastupitelstvo bylo předsedajícím ukončeno.
V Manětíně 23. 12. 2020
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

..........................................

Miloslav Brož

..........................................
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Usnesení ze 19. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
125/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
126/20 – program 19. zasedání ZM.
127/20 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
128/20 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
129/20 – rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
130/20 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
131/20 – rozpočet města na rok 2020 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení č. 4, přičemž příjmy činí
58 813 tis. Kč, výdaje činí 86 869 tis. Kč s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru města od KB a. s.
132/20 – prodej pozemku parc. č. st. 353/3 o výměře 710 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
728-177/2020 za cenu 100 Kč/m2 panu
Manětín.
133/20 – prodej pozemku parc. č. st. 354 o výměře 479 m2 v k. ú. Manětín, dle GP 728-177/2020,
spoluvlastníkům stavby stojící na tomto pozemku do podílového spoluvlastnictví s velikostí podílů
jednotlivých spoluvlastníků odpovídající spoluvlastnickým podílům těchto spoluvlastníků na předmětné
stavbě takto:
za
cenu 100 Kč/m2, kterou tito kupující uhradí společně a nerozdílně.
134/20 – prodej pozemku parc. č. 1617/37 o výměře 68 m2 v k. ú. Stvolny dle geometrického plánu č. 168206401/2020 za cenu 100 Kč/m2 paní
135/20 – prodej pozemku parc. č. st. 5 o výměře 140 m2 v k. ú. Luková za cenu 100 Kč/m2 panu J
Praha.
136/20 – záměr směny pozemku parc. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo u Manětína dle
geometrického plánu 149-27/2019.
137/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2 a parc.
č. 1925 o výměře 254 m2 dle geometrického plánu 728-177/2020, vše v k. ú. Manětín.
138/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 91/3 o výměře 61 m2, parc. č. 91/8 o výměře 2 m2 a parc. č. 91/2
o výměře 105 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
139/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu jejím podpisem.
140/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu jejím podpisem.
141/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu jejím podpisem.
142/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu jejím podpisem.
143/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017052, Manětín, PS, pč. 815/3, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
144/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017159, Manětín, PS, pč. 204, kNN, s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 10, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
145/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016533/VB/001, Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou, p1/3, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která
je přílohou tohoto usnesení č. 11, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
146/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017067/Sobs VB/1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 12, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
147/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017142 Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou, čp. E50, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je
přílohou tohoto usnesení č. 13, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

148/20 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla „Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované a
odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 11-15.
149/20 – ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace
stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č.
14, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
150/20 – dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 15, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
151/20 – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ 498 25 020, na vybudování
nové běžecké dráhy na hřišti v Manětíně, který je přílohou tohoto usnesení č. 16, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
152/20 - odložení projednání bodu Žádost o souhlas se zavedením přívodu elektřiny k pozemku v k. ú.
Rabštejn nad Střelou do vyjádření spoluvlastníka pozemku.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
153/20 – prodej pozemku parc. č. 772/1 o výměře 98 m2 a pozemku parc. č. 107/22 o výměře 85 m2, oba v
k. ú. Rabštejn nad Střelou, za cenu 150 Kč/m2 firmě Glocal Consulting s. r. o. IČ 25775189.
154/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1771/13 o výměře 11 m2, části pozemku parc. č. 1771/14 o
výměře cca 60 m2, části pozemku parc. č. 1771/11 o výměře cca 20 m2 části pozemku a části pozemku
parc. č. 1771/12 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Manětín.
155/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 18/4 o výměře 352 m2 a pozemku parc. č. 18/5 o výměře 36 m2 v
k. ú. Manětín.
156/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 503/1 a části pozemku parc. č. 504/9 o celkové výměře cca
200 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou dle zákresu do katastrální mapy.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc:
157/20 - rozhodování o případných podmínkách uzavření sportovního areálu v Manětíně.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

..........................................

Miloslav Brož

..........................................

Zpráva o činnosti starosty 1. 10. 2020 – 16. 12. 2020
Dotace – program regenerace městských památkových zón
Anketní dotazníky – pro rok 2021 odeslány v rozsahu jako v roce 2020. V roce
2021 bude nutná aktualizace Programu Regenerace Městské památkové zóny
Manětín a MPZ Rabštejn nad Střelou
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- schválena dotace 4.300.000,- Kč, předběžně vyúčtováno peníze na účtu
- běžecká dráha Manětín – 1.600.000,- Kč. Peníze na účtu, bude vyúčtováno.
- Infocentrum – 30.000,- Kč. vyúčtováno, proplaceno, ukončeno.
- WC v ZŠ – 350.000,- Kč, dotace na účtu, bude vyúčtováno.
- čp. 96 – výměna krytiny 120.000,- Kč – peníze na účtu. Bude vyúčtováno.
- na pečovatelskou službu 132.259,- Kč – peníze na účtu. Bude vyúčtováno.
Dotace, kůrovcové kompenzace – lesy
- Oplocenky – cca 170.000,- Kč
- LHP – 399.501,- Kč LHP schválen KÚ Plzeňského kraje. Dotace 300,- Kč/ha
– 399.501,- Kč. Bude vyplacena asi až v roce 2021.
Celkové náklady 585.935,- Kč. Výměra 1331,67 ha x 440,- Kč.
- Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za
rok 2019 – 3 054,76 m3 x 398,- Kč/m3 = 1.215.794,- Kč. sníženo na 300 =
916.428,- Kč.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – přidělena, realizace 2021 – Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – schválena žádost na vybavení učeben a bezbariérovost.
Termín realizace do konce roku 2021.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace na pořízení sanitárního kontejneru v částce 400.000,- Kč. Dodáno.
Průtah městem III. etapa
Byly zahájeny práce na projektu pro stavební povolení. Investorem této etapy
bude SÚS Plzeňského kraje. Proběhla první koordinační schůzka.
SUS – opravy komunikací
Kotaneč, Vysočany – proběhla oprava cca 850 m. Další pokračování
rekonstrukce v roce 2021?
CAS ŠKODA 706 RTHP
Prodat nebo nabídnout dál? SDH Manětín má údajně zájem. Oslovili jsme
starostu SDH písemně dopisem, který jsme mu osobně předali s tím, aby do
termínu 18. 11. 2019 sdělil, zda o to mají nebo nemají zájem. Dosud jsme
neobdrželi žádnou reakci.
Pozemky pro rodinné domy
Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla podepsána smlouva s
Byla odevzdána projektová dokumentace na komunikaci pro stavební povolení.

Projektová dokumentace na vodovod, kanalizaci a odvodnění komunikace je
rozpracovaná. Termín dokončení je do konce ledna 2021.
Elektrifikace
Frantův a Čoubův mlýn – rozhodnutí stavebního úřadu Manětín je pravomocné.
Realizace je naplánovaná v příštím roce.
Změna č. 2 Územního plánu Manětín
Dělá se na základě zastupitelstvem schválených žádostí vlastníků pozemků.
Náklady ponese každý sám. Město se v této věci nebude finančně účastnit.
ZŠ Manětín
Příprava podkladů pro další etapu modernizace WC v budově naší základní
školy. Podáme žádost o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova PK.
Úvěr města na investiční akce
Úvěr na investiční akce města 15.000.000,- Kč. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit
8.700.000,- Kč.
Úvěr na vybudování kanalizace a ČOV v Manětíně
Úvěr na kanalizaci a ČOV 47.000.000,- Kč. K dnešku vyčerpáno 16.169.999,48
Kč. Naposledy čerpáno v září.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 27. ledna 2021
místo bude upřesněno.
V Manětíně, dne 16. 12. 2020
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Kanalizace a ČOV Manětín – aktuální stav
• ČOV a kanalizace v Manětíně – máme RoPD hard. Celková dotace
62.917.047,36 Kč. Od Plzeňského kraje 9.300.000,- Kč. Způsob provozování –
obec provozuje sama. Aktivovali jsme opční právo – řešíme úsporné úpravy.
Stočné 54 – 64 Kč bez DPH. 25. června 2019 proběhlo předání staveniště a
práce byly zahájeny. Celkové náklady 104.498.553,80 Kč.
• K 30. 11. 2020 vyfakturováno 61.975.263,90 Kč. Vše bez DPH (57,06 %).
• Stav účtu v KB odkud platíme hlavní stavbu – 4.686.000,-- Kč.
• Podáno 10 žádostí o platbu celkem bude proplaceno 38.514.173,17 Kč.
• Krajská dotace 5.000.000,- Kč v roce 2019 a 4.300.000,- Kč v roce 2020.
• Koupit fekál – 5 tisíc litrů – 213 tisíc Kč, 6,7 tisíc litrů – 280 tisíc Kč, 8 tisíc
litrů – 360 tisíc Kč.
• Čerpání úvěru v KB k dnešnímu dni: 16.169.999,48 Kč.
• POKLOPY – konečná cena: raznice – 35.000,- Kč, cena 165x500 = 82.500,Kč. Celkem tedy 117.500,- Kč.
• Kontrola SFŽP – probíhá.
• DEŠŤOVÁ KANALIZACE OKC1 – VÝMĚNA – cena materiálu 173.000,- Kč
+ práce.
• DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ULIČCE U ŽIDOVNY – VÝMĚNA – CENA 5800,Kč/m.
• DEŠŤOVÁ KANALIZACE V HLAVNÍ SILNICI SMĚREM NA NEČTINY – KDE
TO BUDE NUTNÉ, VÝMĚNA VODOVODU (NA NÁKLADY VaKu).
• Přeložka vodovodu v uličce u židovny – cena …
• Přeložka vodovodu – z města na Vyšehrad
• OPRAVA ASFALTŮ:
• Na místech, kde se překládala voda či dešťová kanalizace:
• U Wollrábů – částečně na naše náklady vč. nájezdu
• Napojení na komunikaci k 7 domům na Vomastce
• Povrch kolem Boků, Kubů až k Šimkům – celé v šíři 3 metry
• Povrch kolem Patáků nahoru k poslední šachtě
• v uličce u židovny a před OSP.
• Šachty pro lidi – 2.312,- Kč bez DPH při odběru min. 250 ks
• Smlouvy na stočné – připravit návrhy do ZM
• Změnové listy č. 1-10 za 871.294,34 Kč bez DPH – dodatek č. 2.
• Změnové listy č. 11-15 za 554.958,55 Kč - dodatek č. 3.
• Změnový list č. 16 opční právo za 2.683.026,72 Kč – dodatek č. 4.
Původní cena opčního práva byla 3.779.432,18 Kč. úspora je
1.096.405,46 Kč.

Rozpočtové opatření
Organizace:

00258091 Město Manětín

Číslo změny:
6
16.12.2020
Dne:
Text rozpočtového opatření: navýšení příjmů rozpočtu, snížení výdajů rozpočtu,
snížení financování
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1111
Daň z příjmů fyzických osob - plátci
231 13
1112
Daň z příjmů fyzických osob -poplatníci
231 13
1113
Daň z příjmů fyzických osob - srážkou
231 13
1121
Daň z příjmů právnických osob
231 13
1211
Daň z přidané hodnoty
231 13
1335
Odvody za odnětí půdy - lesní pozemky
231 13
1342
Popl. z pobytu
231 13
1361
Správní poplatky
231 13
1381
Daň z hazardních her
231 13
2141
Vnitřní obchod
231 13
2169
Ostatní správa ve stavebnictví
231 13
3312
Hudební činnost
231 13
3314
Činnosti knihovnické
231 13
3319
Ostatní záležitosti kultury
231 13
3392
Zájmová činnost v kultuře
231 13
3612
Bytové hospodářství
231 13
3613
Nebytové hospodářství
231 13
3634
Lokální zásobování teplem
231 13
3639
Komunální služby a územní rozvoj
231 13
3725
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
231 13
6171
Činnost místní správy
231 13
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
231 13
4121
Neinv. přijaté transfery od obcí
231 13
4122
Neinv. přijaté transfery od krajů
231 13
4216
Ostatní investiční transfery přijaté ze SR
231 13
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem příjmy
Výdaje (v tis. Kč)
231 13
1032
231 13
2141
231 13
2212
231 13
2310
231 13
2321
231 13
3111
231 13
3113
231 13
3311
231 13
3312
231 13
3314

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Silnice
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřské školy
Základní školy
Divadelní činnost
Hudební činnost
Činnosti knihovnické

-

-

900,000 Kč
98,000 Kč
40,000 Kč
500,000 Kč
700,000 Kč
0,400 Kč
3,000 Kč
40,000 Kč
25,000 Kč
9,000 Kč
12,000 Kč
24,000 Kč
4,000 Kč
15,000 Kč
30,000 Kč
380,000 Kč
165,000 Kč
115,000 Kč
25,000 Kč
38,000 Kč
30,000 Kč
167,024 Kč
3,000 Kč
132,359 Kč
1 114,201 Kč
4 300,000 Kč
5 239,582 Kč
1 500,00 Kč
55,00 Kč
10,00 Kč
5,00 Kč
12 500,000 Kč
45,000 Kč
25,000 Kč
5,000 Kč
35,000 Kč
60,000 Kč

231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13
231 13

3319
3322
3399
3412
3429
3631
3632
3639
3722
4351
5512
6112
6115
6330

Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury- SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost, rekreace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr, svoz komunálních odpadů
Osobní asistence, pečovatelská služba
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitestva krajů
Převody sociálnímu fondu
Celkem výdaje

starosta města

-

-

13 500,000 Kč
5,000 Kč
13 505,000 Kč

-

-

Financování (v tis. Kč)
231 13
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
231 13
8124
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Rekapitulace (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Financování
Saldo příjmů a výdajů
Příjmy - výdaje - financování

-

18,000 Kč
40,000 Kč
15,000 Kč
15,000 Kč
12,000 Kč
150,000 Kč
10,000 Kč
300,000 Kč
130,000 Kč
58,000 Kč
160,000 Kč
25,000 Kč
112,000 Kč
25,000 Kč
10 812,000 Kč

-

78 838,501 Kč Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
90 167,441 Kč
14 465,000 Kč
11 328,940 Kč
3 136,060 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 6
Příjmy
1111, 1113, 1211, 1381 - navýšení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu
1112, 1121 - snížení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu
1335, 1342, 1361 - navýšení příjmů z poplatků dle průběžného plnění rozpočtu
2141 - navýšení příjmů z tržeb v Infocentru
2169 - příjem z pokuty udělené stavebním úřadem

3312 - snížení příjmů ze vstupného na koncerty KHP
3314 - snížení příjmů z knihovnických činností
3319 - snížení příjmů z dobrovolného vstupného v kině
3392 - snížení příjmů za služby a z krátkodobého pronájmu KD
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3613 - navýšení příjmů z pronájmu nebytovýh prostor města
3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů
3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků
3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu
6171 - snížení provozních příjmů za prodej kníh a kopírování
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města (154.224,-- Kč),
dotace od MV GŘ HZS na zásahy (12.800,--Kč)
4121 - příjem od obce Štichovice na nákup knih pro regionální knihovny
4122 - dotace od KÚ na výdaje na poskytování pečovatelské služby
4216 - snížení dotace od MŽP na kanalizaci dle skutečně zaslané částky dle žádostí o platby
4222 - dotace od KÚ na budování ČOV a kanalizace v Manětíně
Výdaje
1032 - navýšení výdajů lesního hospodářství na provozní výdaje spojené s kůrovcovou kalamitou
2141 - snížení provozních výdajů Infocentra
2212 - navýšení výdajů na materiál na údržbu komunikací
2310 - navýšení výdajů na opravy vodovodu
2321 - snížení výdajů na kanalizaci
3111 - snížení nevyčerpaných výdajů na opravu tepelného čerpadla v MŠ Manětín
3113 - snížení nevyčerpaných výdajů na modernizaci WC v ZŠ Manětín
3311 - snížení nevyčerpaných výdajů na uskutečnění divadelní přehlídky
3312 - snížení nevyčerpaných výdajů na koncerty KHP
3314 - snížení nevyčerpaných provozních výdajů knihovny - na mzdy
3319 - snížení nevyčerpaných výdajů na konání kulturních akcí
3322 - snížení nevyčerpaných výdajů na péči o kulturní památky
3399 - navýšení výdajů na poskytování darů k úhradě pohřbů
3412 - navýšní výdajů na údržbu závlahového systému na hřišti
3429 - navýšení výdajů na elektřinu na koupališti
3631 - navýšení výdajů na nákup materiálu na veřejné osvětlení v Brdě
3632- snížení výdajů na údržbu hřbitovů
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, opravy)
3722 - navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů
4351 - snížení nevyčerpaných výdajů na zajištění pečovatelské služby
5512 - snížení nevyčerpaných výdajů na pojištění a ostatní výdaje JSDHO
6112 -snížení nevyčerpaných výdajů na odměny zastupitelů
6115 - zapojení dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev do výdajů
6330 - snížení nevyčerpaných výdajů na převody do sociálního fondu
Financování
8123 - snížení rozpočtované částky pro čerpání úvěru na kanalizaci dle skutečného
čerpání v roce 2020
8124 - navýšení splátek úvěrů

Návrh rozpočtu pro rok 2021 (v tis. Kč)
IČO 00258091 Město Manětín
OdPa

SpPo
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1342
1343
1344
1381
1361
1511
4216

1032
2141
2310
3312
3314
3319
3392
3412
3612
3613
3632
3634
3639
3725
6171
6310
6330
Celkem příjmy

Rozpočet
3 100
90
550
3 400
11 600
870
45
35
2
25
130
200
3 900
24 400
4 000
60
40
40
10
30
50
10
2 200
400
5
1 700
1200
120
200
1
400
58 813,00

Text rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (dotace od MŽP vybudování ČOV a kanalizace v Manětíně)
Lesní hospodářství
Infocentrum
Vodovod Brdo
Hudební činnost
Knihovna
ostatní záležitosti kultury - vstupné kino
Kulturní dům Manětín
Víceúčelové hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví-za hroby
Lokální zásobování teplem
Komunální služby
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Část II. Výdaje
1032
2141
2212
2292
2310
2321
3111
3113

4 000
200
200
40
40
55 000
400
1 600

3231
3311
3312
3314
3319
3322
3392
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3634
3636
3639
3722
3745
4351
4359
5512
6112
6171
6330
6402
6409
Celkem výdaje

50
25
120
600
100
235
850
200
20
130
10
1 500
700
400
20
1 700
300
6 500
1 600
200
550
50
300
1 600
6 800
400
29
400
86 869,00

Lesní hospodářství
Infocentrum - cestovní ruch
Silnice
Dopravní obslužnost - linková doprava
Pitná voda - Brdo
Kanalizace
Mateřská škola - příspěvek na činnost MŠ Manětín
Základní škola - přísp. na činnost ZŠ Manětín 900 tis. Kč,
rekonstr. WC - III.etapa a další opravy 700 tis. Kč
Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ Plasy
Divadelní činnost - MLASK
Hudební činnost - koncerty na zámku
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Provoz KD Manětín
SPOZ - dary obyv., pohřebné, vítání občánků, setkání seniorů
Provoz víceúčelového hřiště
Tělovýchovná činnost- přísp. na činnost TJ Sokol Manětín
Koupaliště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitovy
Kotelna čp. 256, čp. 221, čp. 30 a čp. 96
Územní rozvoj
Komunální služby a územ. rozvoj - provoz čety
Sběr komunálních odpadů
Veřejná zeleň + zdi
Pečovatelská služba
Krizová opatření
PO- dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Převody sociálnímu fondu
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti - odvod DPH

Část III. Financování

30600 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr od KB a.s.
na vybudování ČOV a kanalizace v Manětíně)
-2544 splátky úvěrů - invest. akce a kanalizace
28056

8123
8124
Financování

Celkem příjmy
Celkem výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Příjmy - výdaje - financování

-

58 813,00 Kč
86 869,00 Kč
28 056,00 Kč
28 056,00 Kč
- Kč

Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
Druhové třídění rozpočtu (v tis. Kč)
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery

23 947,00 Kč
10 166,00 Kč
300,00 Kč
24 400,00 Kč

( = dotace od Min. životního prostředí na vybudování ČOV a kanalizace v Manětíně)

celkem příjmy
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje

58 813,00 Kč
31 369,00 Kč
55 500,00 Kč

(= ČOV a kanalizace, projekty)

celkem výdaje
Třída 8 - financování
celkem financování

86 869,00 Kč
28 056,00 Kč
28 056,00 Kč

Stanovené závazné ukazatele rozpočtu: paragrafy rozpočtové skladby

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

30.11.2020

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno:
30.11.2020
Sejmuto:

Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Město Manětín
Sídlo: Manětín čp. 89, PSČ: 331 62
IČ : 00258091
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- na straně jedné jako budoucí obtížený ze služebnosti, dále jen „budoucí obtížený“ a

a

a

a

- na straně druhé jako budoucí oprávněný ze služebnosti, dále jen „budoucí oprávněný“ uzavírají tímto podle § 1785 a násl. a § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
I.
1. Město Manětín prohlašuje, že je vlastníkem pozemků: p.č. 824/24 o výměře 192 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.č. 820/8 o výměře 85 m² – orná půda, p.č. 820/7 o výměře 528 m²
– zahrada a p.č. 820/14 o výměře 9 m² – zahrada v kat. území Manětín, zapsaném na LV č. 10001
vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat.
území Vladměřice (dále též jen „dotčené pozemky“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č.st. 335/2 o výměře 346 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Manětín, zapsaného na LV č. 683 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor v souladu s touto Smlouvou o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, s příslušnými povoleními či souhlasy vydanými ve stavebním
řízení má v úmyslu vést pod povrchem dotčených pozemků p.č. 824/24, 820/8, 820/7 a 820/14
vodovodní přípojku a umístit na pozemku p.č. 820/7 vodoměrnou šachtu tak, jak je zakresleno
v situaci, která je přílohou této smlouvy.
II.
Budoucí obtížený a budoucí oprávněný se zavazují do 3 měsíců od dokončení stavby vodovodní
přípojky uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v tomto rozsahu:

1

a. Budoucí obtížený zřizuje ve smyslu § 1267 občanského zákoníku ve prospěch budoucího
oprávněného ze služebnosti, jakožto vlastníka pozemku p.č.st. 335/2 o výměře 346 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Manětín, služebnost inženýrské sítě spočívající ve strpění
• Stavby vodoměrné šachty a vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčených
pozemků p.č. 824/24 o výměře 192 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 820/8 o
výměře 85 m² – orná půda, p.č. 820/7 o výměře 528 m² – zahrada a p.č. 820/14 o výměře
9 m² – zahrada v kat. území Manětín a dále
a to v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu vypracovaném…, dne …. pod č. j. ……., s
právem přístupu a příjezdu k těmto přípojkám za účelem jejích provozování, provádění jejich oprav
a údržby.
b. Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta bude zakreslena v geometrickém plánu, který bude
vyhotovený po reálném provedení, a tento geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě.
c. Při výkonu práv odpovídajících této služebnosti se oprávněný zavazuje postupovat šetrně,
zasahovat do práv vlastníka pouze v nezbytném rozsahu a v případě vzniklé škody, uvést včas
pozemky do původního stavu, resp. pokud toto nebude možné, postupovat ve smyslu ustanovení
§ 2894 a násl. občanského zákoníku.
d. Oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek p. č. 824/24 v kat. území Manětín
je využíván jako pozemní komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost
zvážil a zohlednil v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil její poškození. Za
případné škody způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost
budoucí obtížený.
e. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje, že bude pozemky užívat s omezením vyplývajícím
z vedením vodovodní přípojky a umístěním vodoměrné šachty, není však povinen nijak omezit
provoz na pozemní komunikaci vedoucí po dotčeném pozemku p. č. 824/24.
f. Služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky a vodoměrné šachty se zřizuje za jednorázovou
úplatu 1000,- Kč se splatností do 30 dnů ode dne provedení zápisu věcného břemene do katastru
nemovitostí Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Kralovice.
g. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný ze služebnosti.
h. Služebnost bude zřízena na dobu existence výše uvedené vodovodní přípojky.
i. Nedílnou součástí smlouvy bude geometrický plán.
III.
1. Budoucí obtížený z věcného břemene jako vlastník dotčeného pozemku prohlašuje, že souhlasí
s umístěním
• Vodoměrné šachty a vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemků p.č.
824/24 o výměře 192 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 820/8 o výměře 85 m²
– orná půda, p.č. 820/7 o výměře 528 m² – zahrada a p.č. 820/14 o výměře 9 m² – zahrada
v kat. území Manětín a dále
při dodržení podmínek uvedených v povoleních či souhlasech vydaných ve stavebním řízení, a to
za podmínek v této Smlouvě uvedených v rozsahu uvedeném v situaci, která jako příloha č. 1 tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.
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2. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje bezodkladně po dokončení stavby vodovodní
přípojky a vodoměrné šachty nechat provést zaměření na dotčeném pozemku geometrickým
plánem, který bude tvořit přílohu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Nepředložíli budoucí oprávněný budoucímu povinnému geometrický plán ani v termínu do 3 měsíců od
dokončení stavby vodovodní přípojky, je oprávněn geometrický plán nechat vypracovat budoucí
obtížený na náklady budoucího oprávněného.
IV.
1. Obě strany berou na vědomí závaznost této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve smyslu § 1785 a násl. občanského zákoníku s tím, že nedojde-li do doby uvedené
v čl. II. odst. 1 této Smlouvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, lze se do
jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.
2. Budoucí oprávněný jako investor prohlašuje, že při budování vodoměrné šachty a vodovodní
přípojky na dotčených pozemcích si bude počínat způsobem, aby do vlastnického práva budoucího
obtíženého k dotčenému pozemku zasáhl minimálním způsobem, a po dokončení stavby
vodoměrné šachty a vodovodní přípojky se zavazuje uvést dotčené pozemky do původního stavu
na své náklady. Současně se zavazuje nahradit případnou škodu, která při stavební činnosti na
dotčeném pozemku vznikne.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek p. č. 824/24 v kat. území
Manětín je využíván jako pozemní komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto
skutečnost zvážil a zohlednil v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil jejímu
poškození. Za případné škody způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese
odpovědnost budoucí obtížený.
V.
1. Smluvní strany této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po jejím
přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu čl. II. smlouvy v termínu v něm uvedeném a že plně souhlasí s jejím obsahem. Tato shodná
konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod tuto Smlouvu.
2. Tato Smlouva včetně kopie situace tvořícího její přílohu č. 1 je vyhotovena v pěti exemplářích
platnosti originálu, z nichž po jejím podpisu každá smluvní strana přebírá jedno vyhotovení.
Budoucí oprávněný z věcného břemene současně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v
evidenci smluv města Manětín s možností přístupnosti podle zákona č. 106/ 1999 Sb. ve znění
předpisů pozdějších.
3. Případné změny nebo doplňky této Smlouvy lze platně uzavřít pouze písemně se souhlasem všech
smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Přílohy:

situace /průběh vedení přípojky vodovodu/
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V Manětíně dne ……………………………..

………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Budoucí obtížený
Město Manětín
zastoupené starostou
Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou

Budoucí oprávněný

……………………………………………………………………
Budoucí oprávněný

……………………………………………………………………
Budoucí oprávněný

……………………………………………………………………
Budoucí oprávněný
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příloha: situace
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Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Město Manětín
Sídlo: Manětín čp. 89, PSČ: 331 62
IČ : 00258091
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- na straně jedné jako budoucí obtížený ze služebnosti, dále jen „budoucí obtížený“ a

- na straně druhé jako budoucí oprávněný ze služebnosti, dále jen „budoucí oprávněný“ uzavírají tímto podle § 1785 a násl. a § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
I.
1. Město Manětín prohlašuje, že je vlastníkem pozemku: p.č. 824/5 o výměře 5 m2 – ostatní plocha,
824/4 o výměře 4 m² – ostatní plocha, 1808/14 o výměře 14 m² – vodní plocha a 1808/16 o výměře
100 m² - vodní plocha v kat. území Manětín, zapsaném na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území Manětín (dále též
jen „dotčené pozemky“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. 1808/25 o výměře 99 m2 – vodní
plocha v kat. území Manětín, zapsaného na LV č. 1112 vedeném u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor v souladu s touto Smlouvou o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, s příslušnými povoleními či souhlasy vydanými ve stavebním
řízení má v úmyslu vést pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 824/5, 824/4, 1808/14 a 1808/16
vodovodní přípojku a osadit vodoměrnou šachtu na pozemku p. č. 1808/14 tak, jak je zakresleno
v situaci, která je přílohou této smlouvy.
II.
Budoucí obtížený a budoucí oprávněný se zavazují do 3 měsíců od dokončení stavby vodovodní
přípojky a osazení vodoměrné šachty uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v tomto
rozsahu:
a. Budoucí obtížený zřizuje ve smyslu § 1267 občanského zákoníku ve prospěch budoucího
oprávněného ze služebnosti, jakožto vlastníka pozemku p.č.1808/25 o výměře 99 m2 – vodní
plocha v kat. území Manětín, služebnost inženýrské sítě spočívající ve strpění vedení
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 824/5 o výměře 5 m2
– ostatní plocha, 824/4 o výměře 4 m² – ostatní plocha, 1808/14 o výměře 14 m² - vodní
plocha a 1808/16 o výměře 100 m² - vodní plocha, v kat. území Manětín a osazení
vodoměrné šachty na pozemku p. č. 1808/14 o výměře 14 m² - vodní plocha v kat. území
Manětín
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a to v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu vypracovaném…, dne …. pod č. j. ……., s
právem přístupu a příjezdu k těmto přípojkám za účelem jejích provozování, provádění jejich oprav
a údržby.
b. Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta bude zakreslena v geometrickém plánu, který bude
vyhotovený po reálném provedení, a tento geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě.
c. Při výkonu práv odpovídajících této služebnosti se oprávněný zavazuje postupovat šetrně,
zasahovat do práv vlastníka pouze v nezbytném rozsahu a v případě vzniklé škody, uvést včas
pozemky do původního stavu, resp. pokud toto nebude možné, postupovat ve smyslu ustanovení
§ 2894 a násl. občanského zákoníku.
d. Oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčené pozemek jsou využívány jako pozemní
komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky a vodoměrné šachty tak, aby zabránil její poškození.
Za případné škody způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost
budoucí obtížený.
e. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje, že bude pozemky užívat s omezením vyplývajícím
z vedením vodovodní přípojky a osazením vodoměrné šachty, není však povinen nijak omezit
provoz vedoucí po dotčených pozemcích.
f. Služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky a osazení vodoměrné šachty se zřizuje za
jednorázovou úplatu 1000,- Kč se splatností do 30 dnů ode dne provedení zápisu věcného břemene
do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm
Kralovice.
g. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný ze služebnosti.
h. Služebnost bude zřízena na dobu existence výše uvedené vodovodní přípojky.
i. Nedílnou součástí smlouvy bude geometrický plán.
III.
1. Budoucí obtížený z věcného břemene jako vlastník dotčeného pozemku prohlašuje, že souhlasí
s umístěním
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 824/5 o výměře 5 m2
– ostatní plocha, 824/4 o výměře 4 m² – ostatní plocha, 1808/14 o výměře 14 m² - vodní
plocha a 1808/16 o výměře 100 m² - vodní plocha, v kat. území Manětín a osazením
vodoměrné šachty na pozemku p. č. 1808/14 o výměře 14 m² - vodní plocha v kat. území
Manětín a dále
při dodržení podmínek uvedených v povoleních či souhlasech vydaných ve stavebním řízení, a to
za podmínek v této Smlouvě uvedených v rozsahu uvedeném v situaci, která jako příloha č. 1 tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.
2. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje bezodkladně po dokončení stavby vodovodní
přípojky a osazení vodoměrné šachty nechat provést její zaměření na dotčených pozemcích
geometrickým plánem, který bude tvořit přílohu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě. Nepředloží-li budoucí oprávněný budoucímu povinnému geometrický plán ani v termínu do 3
měsíců od dokončení stavby vodovodní přípojky a osazení vodoměrné šachty, je oprávněn
geometrický plán nechat vypracovat budoucí obtížený na náklady budoucího oprávněného.
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IV.
1. Obě strany berou na vědomí závaznost této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve smyslu § 1785 a násl. občanského zákoníku s tím, že nedojde-li do doby uvedené
v čl. II. odst. 1 této Smlouvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, lze se do
jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.
2. Budoucí oprávněný jako investor prohlašuje, že při budování vodovodní přípojky a vodoměrné
šachty na dotčených pozemcích si bude počínat způsobem, aby do vlastnického práva budoucího
obtíženého k dotčenému pozemku zasáhl minimálním způsobem, a po dokončení stavby
vodovodní přípojky a vodoměrné šachty se zavazuje uvést dotčené pozemky do původního stavu
na své náklady. Současně se zavazuje nahradit případnou škodu, která při stavební činnosti na
dotčeném pozemku vznikne.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčené pozemky jsou využívány jako
pozemní komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky a vodoměrné šachty tak, aby zabránil jejímu
poškození. Za případné škody způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese
odpovědnost budoucí obtížený.
V.
1. Smluvní strany této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po jejím
přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu čl. II. smlouvy v termínu v něm uvedeném a že plně souhlasí s jejím obsahem. Tato shodná
konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod tuto Smlouvu.
2. Tato Smlouva včetně kopie situace tvořícího její přílohu č. 1 je vyhotovena ve dvou exemplářích
platnosti originálu, z nichž po jejím podpisu každá smluvní strana přebírá jedno vyhotovení.
Budoucí oprávněný z věcného břemene současně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v
evidenci smluv města Manětín s možností přístupnosti podle zákona č. 106/ 1999 Sb. ve znění
předpisů pozdějších.
3. Případné změny nebo doplňky této Smlouvy lze platně uzavřít pouze písemně se souhlasem všech
smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Přílohy:

situace /průběh vedení přípojky vodovodu/

V Manětíně dne ………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Budoucí obtížený
Město Manětín
zastoupené starostou
Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou

Budoucí oprávněný
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příloha: situace
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Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Město Manětín
Sídlo: Manětín čp. 89, PSČ: 331 62
IČ : 00258091
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- na straně jedné jako budoucí obtížený ze služebnosti, dále jen „budoucí obtížený“ a

- na straně druhé jako budoucí oprávněný ze služebnosti, dále jen „budoucí oprávněný“ uzavírají tímto podle § 1785 a násl. a § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
I.
1. Město Manětín prohlašuje, že je vlastníkem pozemku: p.č. 758/1 o výměře 2579 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v kat. území Rabštejn nad Střelou, zapsaném na LV č. 10001 vedeném
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území
Manětín (dále též jen „dotčené pozemky“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. st. 20 o výměře 72 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Rabštejn nad Střelou, zapsaného na LV č. 1104 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor v souladu s touto Smlouvou o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, s příslušnými povoleními či souhlasy vydanými ve stavebním
řízení má v úmyslu vést pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 758/1 vodovodní přípojku tak, jak
je zakresleno v situaci, která je přílohou této smlouvy.
II.
Budoucí obtížený a budoucí oprávněný se zavazují do 3 měsíců od dokončení stavby vodovodní
přípojky uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v tomto rozsahu:
a. Budoucí obtížený zřizuje ve smyslu § 1267 občanského zákoníku ve prospěch budoucího
oprávněného ze služebnosti, jakožto vlastníka pozemku p.č.st. 20 o výměře 72 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Rabštejn nad Střelou, služebnost inženýrské sítě spočívající ve strpění
vedení
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 758/1 o výměře 2579
m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Rabštejn nad Střelou
a to v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu vypracovaném…, dne …. pod č. j. ……., s
právem přístupu a příjezdu k těmto přípojkám za účelem jejích provozování, provádění jejich oprav
a údržby.
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b. Vodovodní přípojka bude zakreslena v geometrickém plánu, který bude vyhotovený po reálném
provedení, a tento geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
c. Při výkonu práv odpovídajících této služebnosti se oprávněný zavazuje postupovat šetrně,
zasahovat do práv vlastníka pouze v nezbytném rozsahu a v případě vzniklé škody, uvést včas
pozemky do původního stavu, resp. pokud toto nebude možné, postupovat ve smyslu ustanovení
§ 2894 a násl. občanského zákoníku.
d. Oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek je využíván jako pozemní
komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil její poškození. Za případné škody
způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost budoucí obtížený.
e. Vlastník dotčeného pozemku se zavazuje, že bude pozemek užívat s omezením vyplývajícím
z vedením vodovodní přípojky, není však povinen nijak omezit provoz na pozemní komunikaci
vedoucí po dotčeném pozemku.
f. Služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000,- Kč se
splatností do 30 dnů ode dne provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Kralovice.
g. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný ze služebnosti.
h. Služebnost bude zřízena na dobu existence výše uvedené vodovodní přípojky.
i. Nedílnou součástí smlouvy bude geometrický plán.
III.
1. Budoucí obtížený z věcného břemene jako vlastník dotčeného pozemku prohlašuje, že souhlasí
s umístěním
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 758/1 o výměře 2579
m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Rabštejn nad Střelou a dále
při dodržení podmínek uvedených v povoleních či souhlasech vydaných ve stavebním řízení, a to
za podmínek v této Smlouvě uvedených v rozsahu uvedeném v situaci, která jako příloha č. 1 tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.
2. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje bezodkladně po dokončení stavby vodovodní
přípojky nechat provést její zaměření na dotčeném pozemku geometrickým plánem, který bude
tvořit přílohu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Nepředloží-li budoucí oprávněný
budoucímu povinnému geometrický plán ani v termínu do 3 měsíců od dokončení stavby
vodovodní přípojky, je oprávněn geometrický plán nechat vypracovat budoucí obtížený na náklady
budoucího oprávněného.
IV.
1. Obě strany berou na vědomí závaznost této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve smyslu § 1785 a násl. občanského zákoníku s tím, že nedojde-li do doby uvedené
v čl. II. odst. 1 této Smlouvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, lze se do
jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.
2. Budoucí oprávněný jako investor prohlašuje, že při budování vodovodní přípojky na dotčených
pozemcích si bude počínat způsobem, aby do vlastnického práva budoucího obtíženého k
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dotčenému pozemku zasáhl minimálním způsobem, a po dokončení stavby vodovodní přípojky se
zavazuje uvést dotčené pozemky do původního stavu na své náklady. Současně se zavazuje
nahradit případnou škodu, která při stavební činnosti na dotčeném pozemku vznikne.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek je využíván jako pozemní
komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil jejímu poškození. Za případné škody
způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost budoucí obtížený.
V.
1. Smluvní strany této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po jejím
přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu čl. II. smlouvy v termínu v něm uvedeném a že plně souhlasí s jejím obsahem. Tato shodná
konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod tuto Smlouvu.
2. Tato Smlouva včetně kopie situace tvořícího její přílohu č. 1 je vyhotovena ve dvou exemplářích
platnosti originálu, z nichž po jejím podpisu každá smluvní strana přebírá jedno vyhotovení.
Budoucí oprávněný z věcného břemene současně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v
evidenci smluv města Manětín s možností přístupnosti podle zákona č. 106/ 1999 Sb. ve znění
předpisů pozdějších.
3. Případné změny nebo doplňky této Smlouvy lze platně uzavřít pouze písemně se souhlasem všech
smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Přílohy:

situace /průběh vedení přípojky vodovodu/

V Manětíně dne ………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Budoucí obtížený
Město Manětín
zastoupené starostou
Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou

Budoucí oprávněný
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příloha: situace
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Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Město Manětín
Sídlo: Manětín čp. 89, PSČ: 331 62
IČ : 00258091
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- na straně jedné jako budoucí obtížený ze služebnosti, dále jen „budoucí obtížený“ a

a

- na straně druhé jako budoucí oprávněný ze služebnosti, dále jen „budoucí oprávněný“ uzavírají tímto podle § 1785 a násl. a § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
I.
1. Město Manětín prohlašuje, že je vlastníkem pozemku: p.č. 528/1 o výměře 2219 m2 – ostatní
plocha, neplodná půda v kat. území Rabštejn nad Střelou, zapsaném na LV č. 10001 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území
Rabštejn nad Střelou (dále též jen „dotčené pozemky“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. st. 128/2 o výměře 133 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Rabštejn nad Střelou, zapsaného na LV č. 40 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor v souladu s touto Smlouvou o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, s příslušnými povoleními či souhlasy vydanými ve stavebním
řízení má v úmyslu vést pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 528/1 vodovodní přípojku tak, jak
je zakresleno v situaci, která je přílohou této smlouvy.
II.
Budoucí obtížený a budoucí oprávněný se zavazují do 3 měsíců od dokončení stavby vodovodní
přípojky uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v tomto rozsahu:
a. Budoucí obtížený zřizuje ve smyslu § 1267 občanského zákoníku ve prospěch budoucího
oprávněného ze služebnosti, jakožto vlastníka pozemku p.č.st. 128/2 o výměře 133 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří v kat. území Rabštejn nad Střelou, služebnost inženýrské sítě spočívající ve strpění
vedení
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 528/1 o výměře 2219
m2 – ostatní plocha, neplodná půda v kat. území Manětín
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a to v rozsahu, jak je zakresleno v geometrickém plánu vypracovaném…, dne …. pod č. j. ……., s
právem přístupu a příjezdu k těmto přípojkám za účelem jejích provozování, provádění jejich oprav
a údržby.
b. Vodovodní přípojka bude zakreslena v geometrickém plánu, který bude vyhotovený po reálném
provedení, a tento geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
c. Při výkonu práv odpovídajících této služebnosti se oprávněný zavazuje postupovat šetrně,
zasahovat do práv vlastníka pouze v nezbytném rozsahu a v případě vzniklé škody, uvést včas
pozemky do původního stavu, resp. pokud toto nebude možné, postupovat ve smyslu ustanovení
§ 2894 a násl. občanského zákoníku.
d. Oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek je využíván jako pozemní
komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil její poškození. Za případné škody
způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost budoucí obtížený.
e. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje, že bude pozemky užívat s omezením vyplývajícím
z vedením vodovodní přípojky, není však povinen nijak omezit provoz na pozemní komunikaci
vedoucí po dotčeném pozemku.
f. Služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000,- Kč se
splatností do 30 dnů ode dne provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Kralovice.
g. Náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný ze služebnosti.
h. Služebnost bude zřízena na dobu existence výše uvedené vodovodní přípojky.
i. Nedílnou součástí smlouvy bude geometrický plán.
III.
1. Budoucí obtížený z věcného břemene jako vlastník dotčeného pozemku prohlašuje, že souhlasí
s umístěním
• vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 528/1 o výměře 2219
m2 – ostatní plocha, neplodná půda v kat. území Manětín a dále
při dodržení podmínek uvedených v povoleních či souhlasech vydaných ve stavebním řízení, a to
za podmínek v této Smlouvě uvedených v rozsahu uvedeném v situaci, která jako příloha č. 1 tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.
2. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje bezodkladně po dokončení stavby vodovodní
přípojky nechat provést její zaměření na dotčeném pozemku geometrickým plánem, který bude
tvořit přílohu vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Nepředloží-li budoucí oprávněný
budoucímu povinnému geometrický plán ani v termínu do 3 měsíců od dokončení stavby
vodovodní přípojky, je oprávněn geometrický plán nechat vypracovat budoucí obtížený na náklady
budoucího oprávněného.
IV.
1. Obě strany berou na vědomí závaznost této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve smyslu § 1785 a násl. občanského zákoníku s tím, že nedojde-li do doby uvedené
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v čl. II. odst. 1 této Smlouvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, lze se do
jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.
2. Budoucí oprávněný jako investor prohlašuje, že při budování vodovodní přípojky na dotčeném
pozemku si bude počínat způsobem, aby do vlastnického práva budoucího obtíženého k
dotčenému pozemku zasáhl minimálním způsobem, a po dokončení stavby vodovodní přípojky se
zavazuje uvést dotčené pozemky do původního stavu na své náklady. Současně se zavazuje
nahradit případnou škodu, která při stavební činnosti na dotčeném pozemku vznikne.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že si je vědom toho, že dotčený pozemek je využíván jako pozemní
komunikace bez omezení váhy projíždějících vozidel a tuto skutečnost zvážil a zohlednil
v technickém provedení vodovodní přípojky tak, aby zabránil jejímu poškození. Za případné škody
způsobené v důsledku provozu po pozemní komunikaci neponese odpovědnost budoucí obtížený.
V.
1. Smluvní strany této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po jejím
přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu čl. II. smlouvy v termínu v něm uvedeném a že plně souhlasí s jejím obsahem. Tato shodná
konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod tuto Smlouvu.
2. Tato Smlouva včetně kopie situace tvořícího její přílohu č. 1 je vyhotovena ve dvou exemplářích
platnosti originálu, z nichž po jejím podpisu každá smluvní strana přebírá jedno vyhotovení.
Budoucí oprávněný z věcného břemene současně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v
evidenci smluv města Manětín s možností přístupnosti podle zákona č. 106/ 1999 Sb. ve znění
předpisů pozdějších.
3. Případné změny nebo doplňky této Smlouvy lze platně uzavřít pouze písemně se souhlasem všech
smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Přílohy:

situace /průběh vedení přípojky vodovodu/

V Manětíně dne ………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Budoucí obtížený
Město Manětín
zastoupené starostou
Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou

Budoucí oprávněný

……………………………………………………………………
Budoucí oprávněný
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příloha: situace
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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.3.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY
1.

Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

Město Manětín
Manětín 89, 331 62 Manětín
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
00258091
CZ00258091
246820690/0300 ČSOB a.s.
94-8019371/0710 ČNB
starosta@manetin.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
2.

Společníci společnosti „Společnost Manětín –ČOV a kanalizace“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. Občanského zákoníku“
(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s realizací předmětného díla:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10)
Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 1
rokuristy PORR
a.s.
43005560
CZ43005560

e-mail:
-

jako Vedoucí společník a Správce

a
Jméno:
sídlo:

STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

DIČ:
CZ40525007
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C/1085
e-mail:
jako společník
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Bankovní spojení (číslo účtu):

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 508 013 3841/5500

(dále jen „Zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“
uzavírají tímto dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
realizace stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“ (dále jen „Smlouva o
dílo“). Ke Smlouvě o dílo následně Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě něhož ujednaly
změnu v údaji o bankovním účtu Zhotovitele, a dále dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna
v rozsahu předmětu díla dle ZL č. 1 - 10.
III. PŘEDMĚT DODATKU č. 3
1. Předmětem úpravy tohoto dodatku jsou změny ve vymezení rozsahu předmětu díla blíže
specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 11 – 15:
I.
II.
III.
IV.
V.

Změnový list. č. 11:
Změnový list č. 12:
Změnový list č. 13:
Změnový list č. 14:
Změnový list č. 15:

Změna trasy přeložky vodovodu u ČOV
Sanace podloží na stoce E
Sanace podloží na stoce E1
Sanace podloží na stoce D
Sanace podloží na stoce D1

Změnové listy č. 11-15 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti se změnami v rozsahu předmětu díla uvedenými výše v odst. 1 ujednávají Smluvní
strany také změnu v ceně díla sjednané v čl. V. odst. 19 Smlouvy o dílo, a to následovně:
Cena změn bez DPH dle ZL č. 11:
Cena změn bez DPH dle ZL č. 12:
Cena změn bez DPH dle ZL č. 13:
Cena změn bez DPH dle ZL č. 14:
Cena změn bez DPH dle ZL č. 15:

-54 173,13 Kč
350 374,89 Kč
81 802,55 Kč
122 138,12 Kč
54 843,12 Kč

Celková cena změn dle dodatku č. 3 (dle ZL č. 11 – 15) činí

554 985,55 Kč.

_________________________________________________________________________________
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 2 bez DPH:
Cena změn dle Dodatku č. 3 bez DPH:
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 bez DPH:
DPH 21%:
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 včetně DPH:

105 382 914,96 Kč
554 985,55 Kč
105 937 900,51 Kč
22 246 959,11 Kč
128 184 859,62 Kč
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Soupisy a ocenění jednotlivých změn jsou přílohami příslušných změnových listů.
3. Shora uvedené změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu závazku ze Smlouvy o dílo,
přičemž součet hodnot změn dle tohoto Dodatku č. 3 spolu se změnami dle Dodatku č. 2
nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Změny sjednané v tomto dodatku č.
3 tak ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek nejsou
podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originálním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného
elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento Dodatek č. 3 byl schválen na jednání zastupitelstva města Manětín dne ………….. usneseními č.
…………...
4. Přílohy: Změnové listy č. 11 – 15 včetně jejich příloh (situační schéma změny, soupis a ocenění prací
týkajících se změny, fotodokumentace, vyjádření provozovatele vodovodu u ZL č. 11)

V Manětíně dne ____________

V Praze dne ____________

Objednatel:

Zhotovitel:
Společníci společnosti „Společnost Manětín – ČOV a
kanalizace“:

_________________________________
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

_____________________________________

_____________________________________

základě plné moci/
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Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.3.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY
1.

Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

Město Manětín
Manětín 89, 331 62 Manětín
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
00258091
CZ00258091
246820690/0300 ČSOB a.s.
94-8019371/0710 ČNB
starosta@manetin.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
2.

Společníci společnosti „Společnost Manětín –ČOV a kanalizace“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. Občanského zákoníku“
(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s realizací předmětného díla:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10)
Jméno:
sídlo:
zastoupený:

PORR a.s.

a.s.
IČO:
43005560
DIČ:
CZ43005560
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B/1006

-

jako Vedoucí společník a Správce

a
Jméno:
sídlo:
zastoupený:

STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
zastoupený správcem PORR a.s. na základě plné moci,

IČO:
DIČ:

základě plné moci
40525007
CZ40525007

jako společník
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Bankovní spojení (číslo účtu):

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 508 013 3841/5500

(dále jen „Zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“
uzavírají tímto dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
realizace stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“ (dále jen „Smlouva o
dílo“). Ke Smlouvě o dílo následně Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě něhož ujednaly
změnu v údaji o bankovním účtu Zhotovitele, dále dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna
v rozsahu předmětu díla dle ZL č. 1 – 10, a dále dodatek č. 3, jehož předmětem byla změnu
v rozsahu díla dle ZL č. 11 – 15.
III. PŘEDMĚT DODATKU č. 4
1. Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu předmětu díla odpovídající opčnímu právu opční
právo objednatele ve smyslu čl. V. odst. 21 Smlouvy o dílo, tj. právo na změnu závazku – rozšíření
plnění dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o
realizaci stok F, F1 a výtlaku F včetně souvisejících odboček a ČS F uvedených v projektové
dokumentaci. Bližší vymezení plnění, které je předmětem tohoto dodatku, je obsaženo v příloze č. 1
(oceněný soupis prací) a č. 2 (situační schéma) tohoto dodatku.
2. V souvislosti se změnou v rozsahu předmětu díla s opčním právem uvedeným výše v odst. 1
ujednávají Smluvní strany také změnu v ceně díla sjednané v čl. V. odst. 19 Smlouvy o dílo, a to
následovně:
Cena díla dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2 a č. 3 bez DPH:
Cena změny dle Dodatku č. 4 bez DPH:
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2, 3 a č. 4 bez DPH:
DPH 21%:
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2, 3 a č. 4 včetně DPH:

105 937 900,51 Kč
2 683 026,72 Kč
108 620 927,23 Kč
22 810 394,72 Kč
131 431 321,95 Kč

3. Shora uvedené změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu závazku ze Smlouvy o dílo.
přičemž součet hodnot změn dle tohoto Dodatku č. 4 spolu se změnami dle Dodatků č. 2 a 3
nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Změny sjednané v tomto dodatku č.
4 tak ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném
znění, nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originálním znění.
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2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného
elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento Dodatek č. 4 byl schválen na jednání zastupitelstva města Manětín dne ………….. usneseními č.
…………...
4. Přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – Situační schéma

V Manětíně dne ____________

V Praze dne ____________

Objednatel:

Zhotovitel:
Společníci společnosti „Společnost Manětín – ČOV a
kanalizace“:

_________________________________
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2020

Smluvní strany :
Objednatel :

Zastoupený ve

název :
adresa :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
číslo účtu :
věcech smluvních:
věcech technických:

Město Manětín
331 62 Manětín 89
002 58 091
CZ00258091
ČSOB
246 820 690 / 0300
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
Josef Burda, místostarosta

dále jen „objednatel“
a
Zhotovitel :

Zastoupený ve:

název:
adresa :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
číslo účtu :

TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
Na armádě 364, Rynholec, 270 62
498 25 020
CZ49825020
KB Nové Strašecí

věcech smluvních a
věcech technických:
Zapsaný u:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2020.
1.
2.

Čl. 1.
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty plnění díla podle Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2020.
V důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek a personálních problémů v důsledku kornavirové epidemie došlo k úpravě
lhůty dodání - uvedené v 3. článku předmětné smlouvy - která se mění takto:
Původní znění:
3. Lhůta plnění
3.1.
Zahájení prací:
Dokončení prací:

10. srpna 2020
30. září 2020

Se nahrazuje tímto:
3. Lhůta plnění
3.1.
Zahájení prací:
Dokončení prací:

10. srpna 2020
18. prosince 2020

V ostatních ujednáních zůstává 3. článek Smlouvy o dílo nezměněn.

SoD z 8. 8. 2020 – Dodatek č. 1
Akce: Vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně
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1.
2.
3.
4.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po 1 výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle,
že si ho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Manětíně, dne ………………. 2020

V Rynholci,dne ………………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

..............................................................
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

.............................................................

..
p
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