Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 12. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 27. listopadu 2019 do České Doubravice a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 9 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: O. Haidlmaier, L. Šafr, O.Fábera a J. Hruška se opozdí.
___________________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno a může se
právoplatně usnášet ve všech bodech jednání.
Zápis z předchozího, tj. jedenáctého, 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.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty
Rozpočtové opatření
Záměr směny pozemků v k. ú. Manětín a v k. ú. Stvolny
Prodej pozemků v k. ú. Zhořec u Manětína
Pověření kontrolního výboru
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
v k. ú. Manětín
Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji do programu přidat dva nové body, a to Smlouva o poskytnutí služeb. Týká
se nové povinnosti ekologicky likvidovat použité oleje a tuky a ČEZ – Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěná stavby v k. ú.
Manětín. Oba body zařadíme za bod 12.
Na jednání se dostavil O. Fábera. Počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 10.
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Má někdo z členů zastupitelstva města k programu nějakou připomínku?
J. Fencl doplnil, že by chtěl do bodu různé zařadit bod Zpráva a zápis ze zasedání
kontrolního výboru. Starosta přidal tento bod do návrhu programu.
Návrh na znění usnesení:
160/19 – ZM schvaluje program 12. zasedání ZM.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno. Program dnešního jednání byl schválen.
Přejdeme k volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Navrhuji, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Eva Vaňková. Má někdo
jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
161/19 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 10 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:
162/19 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno. Oba navržení byli zvoleni ověřovateli
zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyní bych Vám rád přednesl zprávu o činnosti starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města. Starosta čte zprávu a podává vysvětlení
k předneseným bodům. Starosta otevřel diskusi ke zprávě starosty.
Na jednání se dostavil J. Hruška. Počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 11.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
159/19 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 11 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. 9. Starosta odůvodňuje jednotlivé
položky.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
163/19 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Záměr směny pozemků v k. ú. Manětín a v k. ú. Stvolny.
Starosta předal slovo paní Vaňkové. Ta nejprve uvedla, že všechny podklady
k záměrům směn pozemků zastupitelé obdrželi.
V k. ú. Manětín město obdrželo žádost o směnu od paní
která bude
novou
a pozemků u tohoto domu. Žádá o schválení záměru
výměny pozemku parc. č.1730/3 o výměře 64 m2 a části pozemku parc. č.1729/1 o
výměře 202 m2 - oba pozemky jsou dotčeny změnou právního vztahu: V-2186/2019
za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1731/1 o výměře 230 m2 a části pozemku
1759/14 o výměře 36 m2. Vše bude zaměřeno geodetem. Prokazatelné náklady na
pořízení GP navrhuje hradit s městem napůl a odhaduje je na 7000 Kč + DPH.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
164/19 – ZM schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 1731/1 o výměře 230 m2 a
směnu části pozemku parc. č. 1759/14 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Manětín
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
S druhou žádostí o směnu pozemků se na město obrátil pan
e Stvolen.
Pan
vlastní pozemek parc. č. 1796 o celkové výměře 3655 m2, který je
veden jako lesní pozemek. V současné době je pozemek zalesněn. Tento pozemek
by chtěl směnit s městem za pozemek parc. č. 1835 o výměře 239 m2 a parc. č. 1836
o výměře 4034 m2, které jsou oba v KN vedeny jako ostatní plocha - neplodná půda.
V současné době se na pozemku nachází vzrostlé stromy. Cílem směny je scelení
pozemků, v obou případech dojde ke spojení se sousedními pozemky. Podle
vyjádření lesního odboru je směna pro město vhodná.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
165/19 – ZM schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m2 a
směnu pozemku parc. č. 1836 o výměře 4034 m2 v k. ú. Stvolny.
Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel hlasování (J. Hruška), usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme došli k bodu Prodej pozemků v k. ú. Zhořec u Manětína. Jedná se o
žádost pana
o odkoupení části pozemku parc. č. 191/1 v k. ú. Zhořec u
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Manětína, kterou následně doplnil ještě o odkoupení části pozemku parc. č. 190/1
v k. ú. Zhořec u Manětína. Jedná se o pozemky, které přiléhají k pozemku st. 48/2,
který žadatel včetně stodoly již od města odkoupil. Záměr prodeje těchto pozemků
byl projednán a schválen na 6. a 7. zasedání ZM. Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 191/1 o výměře cca 1000 m2 včetně zákresu do mapy byl zveřejněn na úřední
desce od 7. 5. 2019 do 23. 5. 2019 za cenu 25 Kč/m 2. Tato cena zohledňuje to, že na
pozemku vede strouha, která je pokračováním kanálu, který vede pod stodolou.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 190/1 o výměře cca 120 m 2 včetně zákresu do
mapy byl zveřejněn na úřední desce od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019 za cenu 100 Kč/m 2.
Nyní má
již zpracován geometrický plán č. 100-121/2019, podle kterého
bude město prodávat pozemky parc. č. 191/ 4 o výměře 923 m 2, který byl oddělen od
pozemku parc. č. 191/1 a parc. č. 190/5 o výměře 120 m 2, který byl oddělen od
pozemku parc. č. 190/1.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
166/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 191/4 o výměře 923 m2 v k. ú.
Zhořec u Manětína dle geometrického plánu č. 100-121/2019 za cenu 25 Kč/m2
manželům
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Návrh na znění usnesení:
167/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 190/5 o výměře 120 m2 v k. ú.
Zhořec u Manětína dle geometrického plánu č. 100-121/2019 za cenu 100 Kč/m2
manželům
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní bychom měli projednat bod Pověření kontrolního výboru. Město má platnou
interní směrnici k pokladnám, kde je uvedeno, že roční inventuru provádí
inventarizační komise schválená zastupitelstvem města a průběžnou inventuru
provádí minimálně 4x ročně finanční nebo kontrolní výbor. Kontrolní výbor podle
auditorů musí mít ke kontrole pokladny pověření zastupitelstva města, neboť to je v
kompetenci finančního výboru. Toto pověření kontrolní výboru bylo schváleno i
v minulém volebním období.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
173/19 – ZM pověřuje kontrolní výbor prováděním kontroly pokladny města.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní následuje bod Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o dodatek, který
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navyšuje ceny o inflaci dle ujednání ve smlouvě. Nyní město platí za tunu směsného
komunálního odpadu 1340 Kč bez DPH. Po schválení dodatku to bude 1 376,20 Kč
bez DPH. Starosta zhodnotil roční spolupráci s firmou Skládka Vrbička. Dále uvedl,
že pro příští rok se nebude zvyšovat místní poplatek za odvoz odpadu.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
168/19 – ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město
Manětín, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Jedná se o vodovodní přípojku, která povede pozemkem parc. č. 1802/7 v k. ú.
Manětín k pozemku parc. č. 39/1, který je ve vlastnictví pana
který zde
bude v souladu s územním plánem stavět rodinný dům. Návrh smlouvy jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
169/19 – ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Byla schválena novela
zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech. Na základě této novely město musí upravit i
obecně závaznou vyhlášku. Mysleli jsme, že připravíme dodatek vyhlášky, ale
dozorový orgán MVČR nám doporučil pro přehlednost udělat vyhlášku úplně novou.
Vyhlášku připravíme k projednání na příští zasedání ZM a bude Vám zaslána
v předstihu k připomínkám.
A nyní k dalšímu bodu programu. Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Tato novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novelou dochází k výrazným změnám
zákona o místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních
poplatků včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. Proto je nutné
provést úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tak, aby
s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních
poplatcích. Město se této problematice nyní věnuje a na příštím zasedání budeme
návrhy nových vyhlášek, které budete mít k dispozici, projednávat.
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Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nabývají právní předpisy obce účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyhlášením se rozumí zveřejnění schválené
vyhlášky na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud se bude
zastupitelstvo konat 18. 12., tak by tato lhůta nebyla dodržena. Vyžaduje-li to
naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve
však dnem vyhlášení. K tomu postačí uvést v OZV formulaci „z důvodu naléhavého
obecného zájmu“ a tyto důvody se již blíže specifikovat nemusí. Toto ustanovení
budeme muset použít, aby byly vyhlášky účinné od 1. 1. 2020.
Došli jsme k přidanému bodu, kterým je Smlouva o poskytnutí služeb. Týká se nové
povinnosti ekologicky likvidovat použité jedlé oleje a tuky a souvisí i s připravovaným
návrhem Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem. Novela zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech zavádí obcím
novou povinnost, a to umožnit obyvatelům třídit i jedlé tuky a oleje. K tomuto účelu je
možné využít služby firmy Libor Černohlávek, IČ 165 39 184, který nám zaslal
všechny podklady a bude tuto službu provádět např. v Bezvěrově. K tomuto účelu by
rozmístil nádoby, kam by měli občané možnost oleje a jedlé tuky odložit. Za jednu
takovou nádobu by se platil roční poplatek 500 Kč bez DPH ročně. Zatím bychom
rozmístili 4 nádoby, a to 2 x do Manětína, 1 x do Stvolen a 1 x do Mezí. Veškeré
podklady k tomuto bodu, včetně potřebných povolení jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
170/19 – ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Libor
Černohlávek, IČ 165 39 184, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u druhého přidaného bodu, kterým je ČEZ – Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěná stavby v k. ú. Manětín. Jedná se o
smlouvu IV-12-0015566/VB01. Dotčeným pozemkem ve vlastnictví města je parc. č.
1802/48 v k. ú. Manětín. Obsahem věcného břemene je umístění podzemního
kabelového vedení. Jedná se o zřízení nového odběrného místa na pozemku parc. č.
st. 16 s domem čp. 17. Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
171/19 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015566/VB01 s ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
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Nyní v bodě různé bychom projednali bod přidaný do programu, kterým je Zpráva a
zápis ze zasedání kontrolního výboru. J. Fencl, předseda finančního výboru si vzal
slovo a přednesl zprávu s vysvětlením některých bodů uvedených v zápisu ze dne
21. 11. 2019. Proběhla diskuse o požadavku finančního výboru města předkládat
podklady z výběrových řízení týkajících se připravovaných investičních akcí v ZŠ.
Finanční výbor nabídl spolupráci na těchto výběrových řízeních. Zápis z jednání
finančního výboru bude přílohou usnesení.
Návrh na znění usnesení:
172/19 – ZM schvaluje zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 11. 2019,
který je přílohou tohoto usnesení č. 7.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní v pokračování bodu různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali.
V bodě různé pan
seznámil přítomné s problémy, které se týkají
odboru lesního hospodářství města. Jedná se hlavně o problém s kůrovcem, klesající
cenou dřeva související s jeho nadbytkem na trhu. Dále informoval, že město bude
využívat novou státní dotaci z dotačního programu, který by měl kompenzovat nižší
ceny dříví na trhu kvůli kůrovci. Dále proběhla diskuse o škodách zvěří a o nutnosti
změnit zákon, který tuto problematiku řeší.
V Manětíně 29. 11. 2019

Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

Miloslav Brož

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

..........................................
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 27. 11. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
159/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
160/19 – program 12. zasedání ZM.
161/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
162/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
163/19 – rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
164/19 – záměr směny pozemku parc. č. 1731/1 o výměře 230 m2 a směnu části pozemku parc. č. 1759/14
o výměře cca 50 m2 v k. ú. Manětín
165/19 – záměr směny pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m2 a směnu pozemku parc. č. 1836 o výměře
4034 m2 v k. ú. Stvolny.
166/19 – prodej parc. č. 191/4 o výměře 923 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína dle geometrického plánu č. 100121/2019 za cenu 25 Kč/m2 manželům
167/19 – prodej pozemku parc. č. 190/5 o výměře 120 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína dle geometrického
plánu č. 100-121/2019 za cenu 100 Kč/m2 manželům
168/19 – Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro město Manětín, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
169/19 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
170/19 – Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Libor Černohlávek, IČ 165 39 184, která je přílohou tohoto
usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
171/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120015566/VB01 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
172/19 – zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 11. 2019, který je přílohou tohoto usnesení č. 7.

Zastupitelstvo města pověřuje:
173/19 – kontrolní výbor prováděním kontroly pokladny města.
Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jan Fencl

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

Miloslav Brož

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

Zpráva o činnosti starosty 31. 10. 2019 – 27. 11. 2019
Dotace
PZAD – Západní škarpa – 1.936 tisíc dotace. Připraveno vyhodnocení. Celkem škarpy –
16.734.438,38 Kč, z toho podíl města 2.398.430,38 Kč, dotace Ministerstva kultury
13.936.000,- Kč a Plzeňského kraje 400.000,- Kč. To vše za osm let od roku 2012 – 19 včetně.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- dotace na rekonstrukci hřiště – 808.000,- Kč – obdrželi jsme na účet 300.000,- Kč. Práce
dokončeny. Vrt hotov, ale nemá vydatnost, zkusíme ještě jeden za brankou.
- dotace na kanalizaci a ČOV 5 milionů Kč. Peníze na účtu města. Vyčerpáno cca 3 miliony.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – podepsána dohoda se SZIF – Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – podána žádost na vybavení učeben a bezbariérovost. Realizace až 2020.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace na zametací stroj. Bude vyúčtováno. 26. 11. se konalo zasedání ve Štichovicích.
Schválen rozpočet na rok 2020.
Mikroregion Dolní Střela
16. prosince se bude konat v Plasích valná hromada mikroregionu.
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě včetně veřejného osvětlení, vše bude uloženo do
země. Práce by měly proběhnout v roce 2020.
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. sdělil, zda o to
mají nebo nemají zájem. Dosud jsme neobdrželi žádnou reakci, takže zájem nemají.
Pozemky pro rodinné domy
Obdrželi jsme dokončenou projektovou dokumentaci pro územní řízení podle vyjádření od
dotčených orgánů. ČEZ Distribuce a.s. připravuje elektrifikaci této lokality.
Byly obeslány dotčené orgány se žádostí o vyjádření. Následovat bude řízení pro vydání
územního rozhodnutí. Oslovil jsem projektanty pro pokračování projektování ke stavebnímu
povolení. Měli bychom obdržet nabídky na vypracování dalšího stupně PD.
Kanalizace a ČOV Manětín
25. 6. 2019 zahájeny stavební práce. Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace od SFŽP a
schválení dotace od Plzeňského kraje. Kanalizační poklopy budou se znakem města 300.000,Kč navíc. Celková dotace 62.917.047,36 Kč. Musíme zvolit způsob provozování – do konce
roku 2019, aktivovali jsme opční právo. Stočné 54 – 64 Kč bez DPH. Celkové náklady
108.277.985,98 Kč. K 31. 10. 2019 vyfakturováno 12.111.980,94 Kč. Vše bez DPH (11,19 %).
Lakování podlahy v kulturním domě v Manětíně
Proběhne nalakování a oprava podlahy v kulturním domě v Manětíně. Cena 45.931,60 Kč
s DPH.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 18. prosince 2019 v kulturním
domě v Manětíně.
V České Doubravici, dne 27. 11. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
Organizace:

00258091 Město Manětín

Číslo změny:
9
27.11.2019
Dne:
Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1113
231 13
1211
231 13
1381
231 13
3612
231 13
3639
231 13
6171
231 13
4116

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
4351

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z přidané hodnoty
Daň z hazardních her
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Činnost místní správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Celkem příjmy

40,00 Kč
300,00 Kč
15,00 Kč
150,00 Kč
130,00 Kč
10,00 Kč
63,00 Kč
708,00 Kč

Osobní asistence, pečovatelská služba
Celkem výdaje

165,00 Kč
165,00 Kč

Rekapitulace (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Financování
Saldo příjmů a výdajů
Příjmy - výdaje - financování

-

65 606,779 Kč Schodek rozpočtu je hrazen z úvěru
75 089,479 Kč města u KB a.s.
10 030,000 Kč
9 482,700 Kč
547,300 Kč

starosta města
Komentář k RO 9

správce rozpočtu

Příjmy
1113, 1211, 1381 - navýšení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků (60 tis. Kč) a z prodeje pozemků (70 tis. Kč)
6171 - navýšení příjmů za prodej kníh a kopírování
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města

Výdaje
4359 - navýšení výdajů na poskytování služeb CPOS Město Touškov

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 pozemků: p.č. 1802/7 o výměře 6289 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace 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. 39/1 o výměře 515 m2 – zahrada v
kat. území Manětín, zapsaného na LV č. 1054 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. 1802/7 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. 39/1 o výměře 515 m2 – zahrada v kat.
území Manětín, služebnost inženýrské sítě spočívající ve strpění vedení
 vodovodní přípojky vedené pod povrchem dotčeného pozemku p.č. 1802/7 o výměře 6289
m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 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 bude zakreslena v geometrickém plánu, který bude vyhotovený po reálném
provedení, a tento geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
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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 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. 1802/7 o výměře
6289 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 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
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
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.
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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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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:
I.
Smluvní strany
Obec …………..
se sídlem:
zastoupena:
IČP: ……………….
IČO: ……………….
(dále jen „objednatel“)
a
Libor Černohlávek
se sídlem:
Jakub 38, 285 33 Církvice
zastoupena:
Libor Černohlávek
IČO:
165 39 184
DIČ:
CZ7101090854
IČZ:
CZS01340
(dále jen „poskytovatel“)
(objednatel a poskytovatel společně jako „smluvní strany“)
uzavřely podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen
„smlouva“).
II.
Preambule


Tato smlouva je uzavřena na základě dohody mezi objednatelem a poskytovatelem.



Objednatel je výlučným vlastníkem pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby.



Poskytovatel je výlučným vlastníkem nádob.



Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat služby (činnosti) uvedené v této
smlouvě.
III.
Předmět smlouvy



Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých
touto smlouvou poskytovat pro objednatele následující služby (činnosti):

obsluha sběrných nádob (dále jen „nádoba“) o objemu 240 l pro sběr dále ve
smlouvě uvedeného odpadu (dále jen „odpad“) od obyvatel ze strany objednatele;


zajištění nakládky, odstraňování, likvidace, dostatečné frekvence odvozu a
manipulace s odloženým odpadem tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu
mimo nádobu, a to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisu a ostatními obecně závaznými právními předpisy;



udržování čistoty v okolí jednoho metru všemi směry kolem nádoby.



Poskytovatel se zavazuje, že služby (činnosti) uvedené v odst. 1 tohoto článku provede
řádně a odborně svým jménem, a na vlastní odpovědnost za částku 500,-Kč (bez DPH)
za jednu sběrnou nádobu ročně.



Odpad, který je předmětem této smlouvy, je vymezen dle Vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:




20 01 25 jedlý olej a tuk

Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně v požadovaných
lhůtách, a to 1x za měsíc, vždy nejpozději k poslednímu dni v příslušném měsíci.
V případě, že nádoba bude naplněna před stanoveným odvozem odpadu dle předchozí
věty, bude odvoz odpadu proveden ze strany poskytovatele po výzvě objednatele.
Uvedená lhůta je stanovena na základě předpokládaného množství produkce daného
odpadu.
IV.
Doba a místo plnění



Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od …………………….



Místem plnění je katastrální území Obce ……………………………………..



Objem sběrných nádob a místa, kde budou umístěny, je upraveno přílohou č. 1:
„Seznam stanovišť nádob“ této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran



Poskytovatel je povinen:
 v zájmu objednatele řádně vykonávat služby (činnosti) uvedené v této smlouvě.
 provádět pravidelnou obsluhu a údržbu nádob
 osadit nádoby visacím zámkem na své náklady.
 spolupracovat s objednatelem při zajišťování informační kampaně zaměřené na
efektivnost poskytovaných služeb (činností) dle této smlouvy.
 předložit minimálně 1x za rok objednateli písemnou informaci o množství
odvozeného odpadu za období kalendářního roku, nejpozději však vždy do 31. 1.
následujícího roku za předchozí kalendářní rok.
 provádět služby (činnosti) uvedené v této smlouvě pro objednatele
 provádět nakládku, odstraňování, likvidaci, odvoz a manipulaci s odpadem ve
smyslu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.




v případě zjištění jakékoli překážky během realizace služeb (činností) dle této
smlouvy bránící jejich řádnému poskytování, oznámit tuto skutečnost
bezodkladně objednateli a navrhnout další postup.
sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti o zániku oprávnění
provozovat služby (činnosti), jež jsou předmětem této smlouvy, eventuálně je
povinen mu sdělit právního nástupce, který převezme závazky z této smlouvy.



Poskytovatel je oprávněn odebírat odpad, který byl obyvateli do nádob vložen.



Objednatel je povinen:
 v případě odcizení či poškození sběrné nádoby zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč.
 zajistit bezpečný přístup provozovateli k nádobám;
 spolupracovat s poskytovatelem při zajišťování informační kampaně zaměřené na
efektivnost poskytovaných služeb (činností) dle této smlouvy.
 poučit obyvatele o způsobu používání sběrných nádob, tedy: odpad musí být v
uzavíratelných plastových (PET) lahví, které jsou následně vhozeny do otvoru
nádoby k tomu určené.
VI.
Ukončení platnosti smlouvy



Tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí kterékoli ze smluvních stran z jakéhokoli
důvodu, nebo bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Poskytovatel je povinen odstranit rozmístěné nádoby, nejpozději v poslední den
výpovědní doby.
VII.
Zvláštní ujednání



Ve věcech realizace této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat :
Jméno:

Příjmení:

Kontakt:

VIII.
Mlčenlivost
Poskytovatel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy se dostává do styku s osobními
údaji zpracovávanými objednatelem, aniž by jejím předmětem bylo tyto osobní údaje
jakkoliv zpracovávat.
Pro zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení EP a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů se zavazuje :


tyto údaje nijak nezpracovávat, například je měnit, ukládat, přenášet, komukoliv
jinému zpřístupnit nebo vymazat,



zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, o
nichž se v této souvislosti dozvěděl, a jejichž neoprávněné poskytnutí nebo
zpřístupnění by mohlo ohrozit toto zabezpečení osobních údajů,



zajistit, že jeho zaměstnanci, které oprávní při plnění této smlouvy se dostávat do
styku s osobními údaji zpracovávanými objednatelem, se zaváží ve stejném rozsahu,
a na žádost objednatele mu bezodkladně poskytne veškeré informace potřebné
k doložení těchto závazků. Totéž zajistí u subdodavatele a jeho zaměstnanců, pokud
je se souhlasem objednatele využije.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto odstavce smlouvy trvá i po ukončení smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení


Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem ……….



Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku
po dohodě obou smluvních stran.



Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a poskytovatel
obdrží jedno vyhotovení.



Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
ostatními obecně závaznými právními předpisy.



Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem podrobně
seznámily a smlouvu uzavírají za svobodné vůle a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.



Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy se doručují doporučeně do
vlastních rukou na adresy uvedené v článku I. této smlouvy nebo do datové schránky.
Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně do vlastních rukou druhé
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost
smluvní straně vrátí jako nedoručenou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo
přijetí písemnosti odmítl.

Doložka
Obec prohlašuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro platnost této smlouvy,
vyplývající z platných právních předpisů. Dále souhlasí s provozováním služby.

Počet obyvatel: …………………………

V ……………………… dne………………………..

V ………………………….. dne:…………………..

Za objednatele:

Za poskytovatele:

…………………………………………………..
starosta

…………………………………………………..
Libor Černohlávek

PŘÍLOHA č. 1
„Seznam stanovišť sběrných nádob“
UMÍSTĚNÍ sběrných nádob č. 1: Sběrné místo
technické parametry kontejneru:
Město, městská část
Ulice, č.p. / č.or.
Bližší specifikace místa

UMÍSTĚNÍ sběrných nádob č. 2: Sběrné místo
technické parametry kontejneru:
Město, městská část
Ulice, č.p. / č.or.
Bližší specifikace místa

UMÍSTĚNÍ sběrných nádob č. 3: Sběrné místo
technické parametry kontejneru:
Město, městská část
Ulice, č.p. / č.or.
Bližší specifikace místa

UMÍSTĚNÍ sběrných nádob č. 4: Sběrné místo
technické parametry kontejneru:
Město, městská část
Ulice, č.p. / č.or.
Bližší specifikace místa

