Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 11. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 30. října 2019 do KD Újezd a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 9 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: M. Liška, O. Haidlmaier, L. Šafr, 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. desátého, 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
Koupě automobilu
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Luková u Manětína
Odkoupení pozemku parc. č. 1740 v k. ú. Manětín
Záměr odprodat dům čp. 118 v Manětíně
Žádost o součinnost – výběr kandidátů na přísedící soudu
Výběrové řízení na spoluvlastnický podíl poz. parc č. 1856 v k. ú. Manětín
Dražba pozemku v k. ú. Rabštejn nad Střelou
ČEZ – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Manětín
ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
dohoda o umístění stavby v k. ú. Manětín
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji bod Koupě automobilu přesunout před bod Rozpočtové opatření, za bod 13
přidat 3 nové body, a to bod Kanalizace a ČOV Manětín – dodatek č. 1 ke smlouvě,
Kanalizace a ČOV Manětín – nabídka poklopů a Bezúplatný převod auta CAS 25 –
Škoda Š 706. Dále navrhuji do bodu 12, který zní ČEZ – smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti v k. ú. Manětín, doplnit ještě v k. ú. Česká Doubravice.
Má někdo z členů zastupitelstva města k takto upravenému programu nějakou
připomínku?
Návrh na znění usnesení:
143/19 – ZM schvaluje program 11. zasedání ZM.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno. Program dnešního jednání byl schválen.
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Přejdeme k volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Navrhuji, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Eva Vaňková. Má někdo
jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
144/19 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 9 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:
145/19 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 9 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.
Diskuse:
M. Brož se zeptal, jestli někdo eviduje možné vícenáklady, které by mohly vzniknout
ohledně některých nejasností v trasách stok. J. Burda odpověděl, že zatím to byl jen
jeden případ a pokud se něco takového přihodí, tak je u toho vždy on nebo Petr
Severa. Starosta doplnil, že je veden stavební deník, kam se dělají zápisy. Vše se
eviduje, dozor si tyto věci dokumentuje včetně víceprací. Vše se pak zakresluje podle
skutečnosti a bude to geodeticky zaměřeno v technické mapě.
Návrh na znění usnesení:
142/19 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Teď jsme u bodu Koupě automobilu. Starosta informoval o tom, že nové auto by se
nemělo kupovat pomocí dalšího úvěru, ale přímo z rozpočtu města, proto jsou peníze
na jeho nákup ve výši 550 000 Kč obsaženy v rozpočtovém opatření, které bude
zastupitelstvo dnes projednávat. Případný přechodný schodek rozpočtu bude kryt
pomocí aktuálního kontokorentního úvěru města. Pokud bude rozpočtové opatření
schváleno, bude výběr konkrétního typu auta ponechán na rozhodnutí starosty s tím,
že se částka uvolněná na nákup auta nesmí překročit.
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Diskuse:
J. Fencl řekl, že by částku navýšil na 560 000 Kč. Starosta řekl, že v rozpočtovém
opatření je částka na pořízení auta 550 000 Kč a 10 000 Kč se najde v již
schváleném rozpočtu a na dotaz členů zastupitelstva, zda už má nějaký typ auta
vybraný, odpověděl, že se rozhoduje mezi autem Škoda KAROQ a Subaru XV a u
obou by byla cena do 560 000 Kč.
Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opatření, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 8. Starosta odůvodňuje jednotlivé
položky.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
146/19 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Luková u Manětína.
Projednávat budeme pouze žádost v k. ú. Manětín, protože zájemce o pozemky
v Lukové zatím novou žádost nepodal.
Starosta předal slovo paní Vaňkové. Ta nejprve uvedla, že všechny podklady
k záměru prodeje pozemku zastupitelé obdrželi.
V k. ú. Manětín město obdrželo jednu žádost, a to od
o odkoupení
části pozemku parc. č. 625/1 v délce cca 40 m a šířce 3,5 m, tj. celkem asi 140 m2.
Tento pozemek by byl dále využit jako příjezdová cesta k pozemku parc. č. 631/1,
který lze podle územního plánu využít pro stavbu rodinného domku. Žádost se
zákresem požadované části pozemku jste obdrželi. Pozemek se bude muset
geodeticky oddělit, nyní bychom v záměru uvedli výměru požadovaného pozemku
větší, tj. 200 m2.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
147/19 – ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 625/1 o výměře
cca 200 m2 v k. ú. Manětín
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Odkoupení pozemku parc. č. 1740 o výměře 385 m 2 v k. ú.
Manětín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o
pozemek uprostřed pozemků města u odbočky na Lipí, pozemek je veden jako
ostatní plocha. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám jej nabízí za
cenu 9 000 Kč.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
148/19 – ZM schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1740 o výměře 385 m 2 v k.
ú. Manětín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu
9 000 Kč.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je bod odložený z minulého zasedání zastupitelstva, a to je Záměr
odprodat dům čp. 118 v Manětíně. Jedná se o dům se zahradou a příslušenstvím,
který je v Městské památkové zóně Manětín. V domě je jeden nájemní byt,
v současné době tam bydlí manželé
V přízemí se nachází nebytové
prostory, které město pronajímá k podnikatelským účelům dvěma podnikatelům a
slouží jako prodejna masa a uzenin a prodej použitého oblečení. Město nechalo
v březnu letošního roku zpracovat posudek o ceně domu a příslušenství, který jste
měli k dispozici a kde je výsledná cena za dům a pozemky 1 464 030 Kč.
Na jednání se dostavil O. Fábera, počet přítomných zastupitelů stoupl na 10.
Diskuse:
Starosta řekl, že již více let se zastupitelé baví o tom, jestli je pro město důležité
tento dům vlastnit nebo ne, proto jsme to po dohodě s místostarostou dali na
program minulého zasedání, kde byl tento bod odložen a dnes by mělo zastupitelstvo
rozhodnout o tom, jestli chceme vyvěsit záměr prodeje domu nebo ne, což je krok,
který nás ještě právně k ničemu nezavazuje. I. Soukupová uvedla, že podle ní ještě
není taková potřeba do toho domu investovat, že není v havarijním stavu a vzhledem
k tomu, že pan
je ochoten platit vyšší nájemné, tak by za sebe navrhovala tento
bod zrušit, záměr neprojednávat a dům ponechat ve vlastnictví města a z nájmů dělat
rezervu na případné opravy. Dále doplnila, že by to odložila na čtyři až pět let, aby i ti
nájemníci měli trochu jistotu, že se to za rok znovu neotevře. J. Hruška konstatoval,
že čtyř až pětiletou jistotu nájemníkům zastupitelstvo dát nemůže.
V. Janouškovcová uvedla, že mluvila s panem
který by byl radši, kdyby se
to neprodávalo, a mluvil o možné schůzce všech nájemníků a nějaké domluvě. Dále
doplnila, že manželé
tu debatu na minulém zasedání pochopili, jako že se
dům bude prodávat jim…Starosta odpověděl, že tak to pochopit nemohli, protože se
o ničem nehlasovalo a dodal, že s paní
komunikoval o možné schůzce, a
chtěl, aby u toho byli i místostarostové, ale nenašli společný termín, takže se to
nepovedlo domluvit. Dále řekl, že s panem
také mluvil a ptal se ho, o kolik by
byl mohl navýšit současné nájemné, které platí městu, a on je ochoten platit nájemné
několikanásobně vyšší než dosud, což již také mění situaci, a dodal, že o vyšším
nájemném mluvil i s druhým nájemcem, který ale už tak ochotný platit vyšší nájemné
není. Město bude chtít od nového roku nájemné navýšit. Dále konstatoval, že by se
mělo o záměru hlasovat, a zeptal se manželů
jestli k tomu také nechtějí
něco říct. Paní
ekla, že je to takové smutné, protože před měsícem byl
návrh na odkoupení, a oni s ním souhlasili a dodala, že se sice nic nerozhodlo, ale
nabídka tam byla s tím, že se to o měsíc odloží a projedná i s nájemníky nebytových
prostor, ale schůzka se nekonala. Dále konstatovala, že jim ani tak nejde o ty
nebytové prostory, ale hlavně o ně samé a jestli, když zastupitelé nyní řeknou, že to
neprodají, jim může věřit, že to za měsíc nebude zase jinak. Dodala, že už jsou
s manželem staří lidé a za třeba pět let se jim nebude chtít stěhovat, ale že v tom
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bytě chtějí v klidu dožít. Starosta odpověděl, že tu jistotu jim zastupitelé dát
nemůžou, protože za tři roky jsou volby a může v zastupitelstvu sedět někdo jiný a
současné zastupitelstvo nemůže nikoho zavázat, aby se o tom už nehlasovalo. Paní
řekla, že ona to pochopila tak, že
to chtějí koupit. Starosta
odpověděl, že se ještě neodhlasovalo, že se to bude prodávat. Paní
řekla,
že tam padla i cena za dům. Starosta dodal, že to byla cena znaleckého posudku,
která je brána jako minimální, a pokud by se přihlásil po zveřejnění záměru dům
prodat někdo s vyšší cenou, těžko by město dům prodávalo za cenu nižší. Paní
na to odpověděla, že na minulém zasedání padlo i to, že sice to není
zákonem stanovené právo, ale spíše morální právo, když tam 28 let bydlí a
v Manětíně 50 let, mít možnost to koupit. Starosta řekl, že se o možném prodeji jen
mluvilo, nic se zatím nerozhodlo, protože to by muselo sedm zastupitelů hlasovat
proto, aby se zveřejnil záměr o prodeji domu. Paní
uvedla, že jí starosta
řekl, že do konce listopadu by prodej mohl proběhnout, a proto sama pospíchala
s prodejem své nemovitosti, kterou zdědila a přišla tím i o dost peněz, protože chtěla
koupit barák za barák. Starosta odpověděl, že když se o tom s paní
bavil, tak že jí naopak říkal, že o prodeji bude rozhodovat třináct zastupitelů a z toho
musí být sedm pro prodej, protože on sám nemůže rozhodnout nic.
V.
Janouškovcová řekla, že
rozumí, že chtějí mít v tomto věku nějakou
trochu jistotu, že v tom bytě dožijí a že neví, jestli by se nedala nějak v tomto smyslu
upravit nájemní smlouva. J. Hruška řekl, že to téma prodeje vzešlo ze zastupitelstva,
že chápe, že to u
vyvolalo obavy, kde budou bydlet, ale že dnes jsou tu
nějaké nové informace o vyšších financích z nájmů, které město z toho domu bude
v budoucnu mít. Dodal, že na minulém zastupitelstvu měl pocit, že
ten dům
koupit nechtějí. Paní
řekla, že se situace změnila a že jim jde hlavně o tu
jistotu, aby to zase, třeba za měsíc, nemuseli znovu řešit. M. Brož konstatoval, že
kdyby se odsouhlasil a zveřejnil záměr prodeje domu, tak by bylo naivní si myslet, že
o dům na tomto místě by měli zájem jen
Podle něj by bylo zájemců daleko
více. Starosta řekl, že město nemá jinou možnost, než zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce, na který může reagovat kdokoliv. J. Hruška uvedl, že morálně tu
situaci
sice chápe, ale může kdokoliv solventní přijít a přeplatit je a
město se musí chovat jako dobrý hospodář, potom by celá situace byla ještě horší. E.
Vaňková dodala, že to je také jeden z důvodů, proč by se ten dům na takovém místě
a s nebytovými prostorami, které zajišťují služby nejen pro místní občany, prodávat
neměl.
Návrh na znění usnesení:
158/19 – ZM schvaluje záměr prodeje domu čp. 118 na pozemku parc. č. st.
147/1 o výměře 261 m2 v k. ú. Manětín, pozemku parc. č. 157/1 o výměře 71 m2 v
k. ú. Manětín a pozemku parc. č. 159/6 o výměře 231 m2 v k. ú. Manětín.
Hlasování: 1 pro (J. Burda), 1 se zdržel hlasování (starosta), 8 proti, usnesení nebylo
schváleno.
Nyní jsme u bodu Žádost o součinnost – výběr kandidátů na přísedící soudu. Město
obdrželo dopis od Okresního soudu Plzeň-sever s žádostí o volbu přísedícího soudu.
Okresní soud v příloze žádosti městu zaslal vyplněný dotazník, ze kterého vyplývá,
že přísedícím soudu by se měl stát pan
Okresní soud s jeho
kandidaturou souhlasí a žádá zastupitelstvo o její projednání.
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Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
149/19 – ZM schvaluje pana
soudu Plzeň-sever.

jako přísedícího Okresního

Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Výběrové řízení na spoluvlastnický podíl poz. parc č. 1856 v k. ú.
Manětín. Podklady k tomuto bodu jste obdrželi. Jedná se o možnost získání
spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 pozemku parc. č. 1856 v k. ú. Manětín.
K tomuto účelu musí město zaplatit kauci ve výši 40 Kč a zúčastnit se dražby tzv.
obálkovou metodou. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
150/19 – ZM schvaluje
1. koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 na pozemkové parc. č. 1856 o
výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k.ú. Manětín,
2. účast města Manětín ve výběrovém řízení s aukcí na prodej nemovitého majetku
– podílu o velikosti 1/15 na pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m 2 – vodní
plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova, pozemek v památkové
zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín, kterou pořádá Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek stanovených v oznámení
o výběrovém řízení s aukcí pod č. j. UZSVM/P/22782/2019-HMSU ze dne 1. 10.
2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 40,- (čtyřicetkorunčeských), kterou složí město na
účet dle podmínek stanovených v oznámení o výběrovém řízení s aukcí pod č. j.
UZSVM/P/22782/2019-HMSU ze dne 1. 10. 2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve
věci podání nabídky na koupi podílu o velikosti 1/15 na pozemkové parc. č. 1856
o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín,
v nabídce ve výběrovém řízení dle bodu 2. tohoto usnesení,
5. pověření starosty zastupováním města Manětín ve výběrovém řízení s aukcí dle
bodu 2. tohoto usnesení.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
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Dalším bodem je Dražba pozemku v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Jedná se o dražbu
nemovitého majetku – pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci),
vše zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice, pro obec Manětín a k. ú. Rabštejn nad Střelou, kterou pořádá
dne 5. 11. 2019 za podmínek stanovených v dražební vyhlášce FÚ pro Plzeňský kraj.
Jedná se o pozemek uprostřed městských pozemků ve středu městské části
Rabštejn nad Střelou, které by se mělo město pokusit vydražit a získat do majetku.
Budova s č. ev. 72 dříve vyhořela a je to ruina, ale pozemek v této lokalitě hodnotu
má. Vzhledem k tomu, že starosta se v den konání dražby nemůže zúčastnit, bude
pověřená za město účastí paní Ivana Soukupová a pojede s ní paní Vaňková. Jako
náhradník bude určen pan O. Fábera.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
151/19 – ZM schvaluje
1. koupi pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše
zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice, pro obec Manětín a k. ú. Rabštejn nad Střelou,
2. účast města Manětín jako dražitele v dražbě nemovitého majetku – pozemku p.
č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
– budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše zapsáno na LV č. 47 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec
Manětín a k. ú. Rabštejn nad Střelou, kterou pořádá dne 5. 11. 2019 za podmínek
stanovených v dražební vyhlášce FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v
Kralovicích, se sídlem nám. Osvobození 886, 331 41 Kralovice, pod č. j.
1831608/19/2309-00540-401492 ze dne 27. 9. 2019 ve věci daňové exekuce
nařízené exekučním příkazem č. j. 887265/19/2309-00540-404990 ze dne 12. 4.
2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 10 000 (desettisíckorunčeských), kterou složí město
na účet dle dražební vyhlášky č. j. 1831608/19/2309-00540-401492 ze dne 27. 9.
2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve
věci podání nabídky na koupi pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro
rodinnou rekreaci), vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou, v nabídce v dražbě dle bodu
2. tohoto usnesení,
5. pověření Ing. Ivany Soukupové zastupováním města Manětín v dražbě dle bodu
2. tohoto usnesení a jako náhradníka Ing. Ondřeje Fáberu a pověřuje je činit
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pouze taková podání, aby celková cena vydražených nemovitostí nepřesáhla
sumu určenou rozhodnutím starosty o maximální částce.
6. platnost tohoto usnesení pro účast města Manětín v případných dalších
následujících dražbách nemovitostí uvedených v bodu 1., bude-li vyhlášena
v budoucnosti proti povinnému na stejný majetek další veřejná dražba.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem dnešního jednání je ČEZ – smlouva o zřízení věcného břemene v k.
ú. Manětín a v k. ú. Česká Doubravice. Jedná se o dvě smlouvy.
První je smlouva IV-12-0013806/VB/01. Dotčenými pozemky ve vlastnictví města
jsou parc. č. 1457/12 a parc. č. 1457/32 v k. ú. Manětín. Obsahem věcného břemene
je umístění podzemního kabelového vedení. Znění smlouvy a situační snímek
s legendou jste obdrželi. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a. s. jsme projednali a schválili na 46.
zasedání ZM dne 26. 9. 2018.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
152/19 – ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú.
Manětín, č. IV-12-0013806/VB/01, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá smlouva je Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ
Distribuce a. s. v k. ú. Česká Doubravice. Jedná se o smlouvu k vybudování přípojky
elektřiny pro hasičskou zbrojnici v České Doubravici. Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a. s. jsme
projednali a schválili na 21. zasedání ZM dne 27. 7. 2016.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
153/19 – ZM schvaluje Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0004499/VB/001, která je přílohou
tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Následuje bod ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby v k. ú. Manětín. Jedná se o smlouvu IV-12-0015209/03,
Manětín, PS, ppč. 210, kNN. Dotčenými pozemky ve vlastnictví města jsou parc. č.
1251/12 a parc. č. 1251/20 v k. ú. Manětín. Obsahem věcného břemene je umístění
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podzemního kabelového vedení a pojistkové skříně. Znění smlouvy a situační
snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
154/19 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015209/03 s ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme došli k bodům, které byly do dnešního programu přidány. První bod je
Kanalizace a ČOV Manětín – dodatek č. 1 ke smlouvě. Město minulý týden obdrželo
návrh dodatku ke smlouvě. Předmětem dodatku je změna údaje o bankovním účtu
zhotovitele.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
155/19 – ZM schvaluje Dodatek č. 1 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. 6, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším přidaným bodem je Kanalizace a ČOV Manětín - nabídka poklopů. Firma
Stavmonta městu zaslala nabídku na zhotovení poklopů s logem města. Nabídku
jste obdrželi.
Diskuse:
M. Brož se zeptal, kolik by stály poklopy bez znaku města a se zajištěním proti
možné krádeži. Starosta odpověděl, že to neví, cenu takového poklopu nezjišťoval.
J. Haala řekl, že v celkové částce na kanalizaci je to navýšení ceny za poklopy se
znakem města marginální částka.
Návrh na znění usnesení:
156/19 – ZM schvaluje nabídku na dodávku poklopů s logem města od firmy
Stavmonta s. r. o., IČ 40525007, která je přílohou tohoto usnesení č. 7.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování (P. Cimlerová), 1 proti (M. Brož), usnesení
bylo schváleno.
Předposledním bodem dnešního zasedání je bod Bezúplatný převod auta CAS 25 –
Škoda Š 706. Starosta informuje o jednání s SDH Manětín a o bezúplatném převodu
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auta, který by měl proběhnout do konce letošního roku. Pokud převod auta na SDH
Manětín v této lhůtě nebude realizován, bude město řešit jeho další možné využití či
likvidaci.
Diskuse:
Starosta řekl, že se jedná o nejstarší auto, město neoficiálně ví, že SDH Manětín má
o auto zájem, ale nechce se o to úplně hlásit, proto se město rozhodlo, že učiní
spolku dobrovolných hasičů časově omezenou nabídku bezúplatného převodu a sbor
by měl na nabídku písemně reagovat. Pokračoval, že město má dvě další hasičská
auta a nemá důvod se starat o tři a toto auto, pokud ho nebudou chtít místní hasiči,
se může poslat dál, do jiného sboru. Dodal, že město má povinnost zabezpečit
akceschopnost jednotky, což dělá, ale tři cisterny tu v Manětíně nikdy nebyly. J.
Hruška se přidal ke starostovi. J. Brož uvedl, že by hasičům dal lhůtu jen měsíc, že
to vědí už dlouho a mělo by jim to na vyjádření stačit. Starosta odpověděl, že by do
konce roku měl proběhnout i samotný převod auta na SDH.
Návrh na znění usnesení:
157/19 – ZM schvaluje bezúplatný převod auta CAS 25 – Škoda Š 706 z majetku
města Manětín do majetku Sboru dobrovolných hasičů Manětín, IČ: 49746740.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali. Proběhla
diskuse o ořezání lípy na návsi v Újezdě, která má již 30 metrů výšky a o vrbách u
hřbitova v Manětíně, jejichž větve přesahují přes zeď hřbitova a bylo by potřeba je
ořezat. Starosta s místostarostou J. Burdou přislíbil, že celou věc prověřía a zjistí,
zda by se stromy mohly ořezat.
V Manětíně 4. 11. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

Miloslav Brož

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

..........................................
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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 30. 10. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
142/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
143/19 – program 11. zasedání ZM.
144/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
145/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
146/19 – rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
147/19 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 625/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Manětín
148/19 – odkoupení pozemku parc. č. 1740 o výměře 385 m2 v k. ú. Manětín od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za cenu 9 000 Kč.
149/19 – pana
jako přísedícího Okresního soudu Plzeň-sever.
150/19 –
1. koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 na pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m 2 – vodní plocha,
koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín,
2. účast města Manětín ve výběrovém řízení s aukcí na prodej nemovitého majetku – podílu o velikosti 1/15 na
pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín, kterou pořádá Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za podmínek stanovených v oznámení o výběrovém řízení s aukcí pod č. j. UZSVM/P/22782/2019HMSU ze dne 1. 10. 2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 40,- (čtyřicetkorunčeských), kterou složí město na účet dle podmínek
stanovených v oznámení o výběrovém řízení s aukcí pod č. j. UZSVM/P/22782/2019-HMSU ze dne 1. 10. 2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci podání nabídky na koupi podílu o velikosti 1/15 na
pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín, v nabídce ve výběrovém řízení dle bodu 2. tohoto usnesení,
5. pověření starosty zastupováním města Manětín ve výběrovém řízení s aukcí dle bodu 2. tohoto usnesení,
151/19 –
1. koupi pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba –
budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Manětín a k. ú. Rabštejn nad Střelou,
2. účast města Manětín jako dražitele v dražbě nemovitého majetku – pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše
zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Manětín
a k. ú. Rabštejn nad Střelou, kterou pořádá dne 5. 11. 2019 za podmínek stanovených v dražební vyhlášce FÚ
pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Kralovicích, se sídlem nám. Osvobození 886, 331 41 Kralovice, pod č. j.
1831608/19/2309-00540-401492 ze dne 27. 9. 2019 ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č. j.
887265/19/2309-00540-404990 ze dne 12. 4. 2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 10 000 (desettisíckorunčeských), kterou složí město na účet dle dražební
vyhlášky č. j. 1831608/19/2309-00540-401492 ze dne 27. 9. 2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci podání nabídky na koupi pozemku p. č. st. 49 o
výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro
rodinnou rekreaci), vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou, v nabídce v dražbě dle bodu 2. tohoto usnesení,
5. pověření Ing. Ivany Soukupové zastupováním města Manětín v dražbě dle bodu 2. tohoto usnesení a jako
náhradníka Ing. Ondřeje Fáberu a pověřuje je činit pouze taková podání, aby celková cena vydražených
nemovitostí nepřesáhla sumu určenou rozhodnutím starosty o maximální částce
6. platnost tohoto usnesení pro účast města Manětín v případných dalších následujících dražbách nemovitostí
uvedených v bodu 1., bude-li vyhlášena v budoucnosti proti povinnému na stejný majetek další veřejná dražba.
152/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost v k. ú. Manětín, č. IV-12-0013806/VB/01, která je
přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
153/19 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-120004499/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

154/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120015209/03 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
155/19 – Dodatek č. 1 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. 6, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
156/19 – nabídku na dodávku poklopů s logem města od firmy Stavmonta s. r. o., IČ 40525007, která je přílohou
tohoto usnesení č. 7.
157/19 – bezúplatný převod auta CAS 25 – Škoda Š 706 z majetku města do majetku Sboru dobrovolných
hasičů Manětín, IČ: 49746740.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
158/19 – záměr prodeje domu čp. 118 na pozemku parc. č. st. 147/1 o výměře 261 m2 v k. ú. Manětín, pozemku
parc. č. 157/1 o výměře 71 m2 v k. ú. Manětín a pozemku parc. č. 159/6 o výměře 231 m2 v k. ú. Manětín.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta
Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

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

Miloslav Brož

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

Zpráva o činnosti starosty 26. 9. 2019 – 30. 10. 2019
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- dotace na rekonstrukci hřiště – 808.000,- Kč – obdrželi jsme na účet 300.000,- Kč. Smlouva
o dílo podepsána. Práce probíhají. Vrt hotov, ale nemá vydatnost.
- dotace na kanalizaci a ČOV 5 milionů Kč. Peníze na účtu města.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – podepsána dohoda o dotaci, realizace 2020 Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – byla podána žádost na vybavení dvou učeben. Realizace do konce 2020?
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace od kraje na pořízení zametacího stroje. Dodáno, proplaceno a bude vyúčtováno.
Mikroregion Dolní Střela
Dotace na podium se zastřešením – schváleno 310.000,- Kč
Dotace na cedule pro cyklotrasy Baroko I, II a III – 150.000,- Kč
Čp. 92 – pokračování rekonstrukce 2019
Zprovozněna EPS a EZS. Proběhla kolaudace přízemí.
Sněm Sdružení města a obcí Plzeňského kraje
Zúčastnil jsem se sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, které sdružuje převážnou
část obcí našeho kraje a slouží především pro poskytování informací starostům, ale také
připravuje programy vzdělávání zastupitelů ale i další aktivity. V březnu 2019 jsem byl zvolen
členem kontrolní komise tohoto sdružení.
Setkání starosty se školskou radou
Proběhlo setkání starosty se členy školské rady a s paní ředitelkou naší základní školy, kde
jsme si vyměnili informace a seznámili se s možnými způsoby financování provozu školy,
jejího vybavení a plánu údržby a postupné obnovy do budoucna. Jsem přesvědčen o tom, že
takováto setkání jsou důležitá a určitě ku prospěchu naší školy.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 27. listopadu 2019 v České
Doubravici u Hlousů.
V Újezdě, dne 30. 10. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
Organizace:

00258091 Město Manětín

Číslo změny:
8
30.10.2019
Dne:
Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1111
231 13
1343
231 13
2169
231 13
3392
231 13
4116
231 13
4122

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
3314
231 13
3319
231 13
3322
231 13
3635
231 13
3639
231 13
3722
231 13
5512

Daň z příjmů fyzických osob
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Ostatní správa ve stavebnictví
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Neinv. přijaté transfery od krajů
Celkem příjmy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
PO - dobrovolná část
Celkem výdaje

Financování (v tis. Kč)
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
231 13
8905
Celkem financování

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

starosta města

-

500,000 Kč

30,000 Kč
1,000 Kč
30,000 Kč
30,000 Kč
79,360 Kč
670,360 Kč

-

10,000 Kč
10,000 Kč
350,000 Kč
12,000 Kč
550,000 Kč
282,360 Kč
30,000 Kč
1 220,360 Kč
550,00 Kč
550,00 Kč

64 898,779 Kč Schodek rozpočtu je hrazen z úvěru
74 924,479 Kč města u KB a.s.
10 030,000 Kč
10 025,700 Kč
4,300 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 8

Příjmy
1111 - navýšení příjmů z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1343 - navýšení místního poplatku za užívání veřejného prostranství
2169 - příjem z blokové pokuty udělené stavebním úřadem
3392 - navýšení příjmů z pronájmu KD Manětín
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města
4122 - dotace od KÚ na zajištění pečovatelské služby
Výdaje
3314 - navýšení provozních výdajů knihovny
3319 - navýšení výdajů na konání kulturních akcí (kino)
3322 - podíl města k dotaci od Ministerstva kultury na opravy památek
3635 - snížení výdajů na územní plánování (výdaje nebudou dočerpány)
3722 - navýšení výdajů na svoz komunálních odpadů
5512 - výdaje na provozní výdaje JSDHO
3639 - výdaje na nákup osobního automobilu
Financování
8905 - zapojení kontokorentního úvěru do výdajů na nákup osobního automobilu

