Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 10. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 25. září 2019 do KD Manětín a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 12 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: 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. devátého, 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
Rozšíření pověření místostarosty a navýšení odměny
Koupě automobilu a podmínky úvěru
Prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Luková u Manětína
Záměr odprodat dům čp. 118 v Manětíně
Nájemné v městských bytech – určovací žaloby
Žádost o zřízení druhé autobusové zastávky v Manětíně
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
Dotace pro SDH Manětín
ČEZ – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Manětín
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji do programu přidat za bod Dotace pro SDH Manětín nový bod Dotace na
naučnou stezku.
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu nějakou připomínku?
Návrh na znění usnesení:
124/19 – ZM schvaluje program 10. zasedání ZM.
Hlasování: 12 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?
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Návrh na znění usnesení:
125/19 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 12 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:
126/19 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 12 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: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
123/2019 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opatření, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 7.
odůvodňuje
jednotlivé položky.
Diskuse:
O. Haidlmaier informoval o tom, že v případě realizace projektu na modernizaci
učeben ve škole bude nutné zkontrolovat smlouvu s městem o výpůjčce budovy
základní školy a zjistit, zda je tam uvedeno, že škola může provádět technické
zhodnocení budovy. Pokud to tam není, bude se to muset doplnit. L. Šafr se zeptal
starosty, zda částka 50 000 Kč na PO Dobrovolná část je celá určena na příspěvek
na oslavy 150 let založení SDH. Starosta odpověděl, že je tam 20 000 Kč na
provozní náklady PO a na příspěvek je tam 30 000 Kč, a dodal, že pokud
zastupitelstvo dnes schválí dotaci na oslavy založení SDH ve výši 50 000 Kč, budou
se muset na položku PO Dobrovolná část finance na provozní náklady příště přidat.
Návrh na znění usnesení:
127/2019 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
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Na jednání se dostavil O. Fábera, počet přítomných zastupitelů stoupl na 13.
Další bod dnešního zasedání je Rozšíření pověření místostarosty a navýšení jeho
odměny. Druhý místostarosta města, pan Josef Burda, byl na druhém zasedání
zastupitelstva pověřen pravomocí řízení, kontrolou, organizací práce včetně
dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanců zařazených do organizační složky
města „Technické služby města Manětín“. Nyní bychom měli projednat v souvislosti s
výstavbou kanalizace a prací s tím spojených další pověření a navýšení odměny
místostarostovi. Místostarosta řekl, že mu práce okolo kanalizace přibyla a že sám
netušil, že to bude tak časově náročné.
Diskuse:
Starosta řekl, že u stavby kanalizace musí být kontaktní osoba, která bude
komunikovat se zhotovitelem a vlastníky nemovitostí. Navýšení odměny by bylo z
14 000 Kč na 20 000 Kč měsíčně. Ta komunikace je důležitá a místostarosta se tomu
věnuje, proto starosta navýšení odměny podpoří. I. Soukupová se zeptala, zda se
činností, kterou bude pověřen J. Burda neduplikuje stavební dozor. J. Burda
odpověděl, že stavební dozor ty lidi nezná a někdo s nimi z města jednat ohledně
přípojek musí. Starosta řekl, že dozor komunikuje jen se zhotovitelem a dohlíží na
kvalitu provedené práce, kontroluje, jak se to dělá, z čeho, jaké jsou certifikáty a
technické listy, a dodal, že o duplikování technického dozoru se nejedná. L. Šafr se
zeptal J. Burdy, o kolik mu práce místostarosty časově narostla, protože do funkce
místostarosty šel s nějakým cílem a o tom, že se bude dělat kanalizace, se vědělo. J.
Burda odpověděl, že to narostlo hodně, věnuje se tomu prakticky každý den, musí
lidi obcházet, a to i v sobotu a neděli, protože v týdnu doma nejsou. Lidem se to musí
vysvětlit, podívat se, kde se bude přípojka napojovat, vyfotit to a označit. Sám netušil,
že to bude tak časově náročné. M. Liška řekl, že když se zastupitelstvo rozhodovalo
o ustanovení dvou místostarostů, tak se vědělo, že nás čeká kanalizace. Přidal, že
ví, že se tomu místostarosta věnuje, ale nezdá se mu správné hned teď na začátku
prací okolo kanalizace zvedat odměnu. Spíš by chtěl od místostarosty připravit to, co
dělá navíc, a poté, co to předloží a bude to oprávněné, tak s tím může souhlasit, ale
teď bude proti. O. Fábera uvedl, že na začátku volebního období si odměnu pro
místostarostu noví místostarostové rozdělili napůl, že chápe, že je to hodně práce,
ale neumí to posoudit a že očekává, že až se kanalizace dokončí, že se navýšená
odměna vrátí na původní částku. M. Brož řekl, že se tady prolínají názory státní
sféry, která říká, já toho mám hodně, a výrobní sféry, která ví, o co jde. Ve výrobní
sféře se musí dokázat kolik, za kolik a proč a jestli se to nedá organizačně řešit nějak
jinak, ale tímhle způsobem ne, proto bude hlasovat proti. Starosta řekl, že je rád, že
to místostarosta dělá a není to jenom kanalizace, a že nechce, aby to dopadlo tak, že
to místostarostovi znechutíme, a on to dělat nebude a jestli to tedy chce dělat někdo
jiný, tak může, ale že sám neví, že by se o to někdo hlásil. Dále přidal, že není
problém to navýšení odměny časově ohraničit, ale fyzické připojování na kanalizaci
začne až po dokončení stavby. V. Janouškovcová uvedla, že si jako místostarostka
vzala na starost kulturu, společenské akce, měla letos 19 svateb, které jsou také
většinou v sobotu, také zařizuje vše okolo gratulací, kterých bylo letos již 56. Dále
řekla, že aby se nemusely dávat další peníze z rozpočtu, tak nabízí snížení své
odměny ve prospěch druhého místostarosty, a požádala zastupitele, aby tu nabídku
zvážili, protože ona nešla dělat místostarostku, aby si přivydělala peníze, ale protože
je ráda mezi lidmi a práce s lidmi ji baví. Starosta doplnil, že chodí gratulovat s paní
Janouškovcovou, dříve chodil s paní účetní Kleinovou, která tak má nyní více času
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na svoji práci. P. Cimlerová uvedla, že by nebylo správné ubrat část odměny paní
Janouškovcové a přidat ji panu Burdovi.
Návrh na znění usnesení:
140/19 – ZM pověřuje druhého místostarostu jako kontaktní osobu pro stavbu
„Manětín – ČOV a kanalizace“, a to především v technických věcech při
komunikaci se zhotovitelem stavby a také s jednotlivými vlastníky nemovitostí
a při přípravě budoucího napojení jejich nemovitostí na nově budovanou
splaškovou kanalizaci a při samotné realizaci jednotlivých připojení na
kanalizační řad.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno
Nyní budeme jednat o navýšení měsíční odměny pro neuvolněného druhého
místostarostu. V současné době místostarosta pobírá dle nařízení č. 318/2017 Sb. o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a dle usnesení č.
180/18 z ustavujícího zasedání ZM za výkon funkce měsíční odměnu 14 000 Kč.
S účinností od 1. 10. 2019 navrhuji odměnu navýšit na 20 000 Kč.
Návrh na znění usnesení:
128/19 – ZM schvaluje s účinností od 1. 10. 2019 neuvolněnému druhému
místostarostovi Josefu Burdovi navýšit měsíční odměnu za výkon funkce o
6 000 Kč na částku ve výši 20 000 Kč.
Hlasování: 8 pro, 3 proti (M. Liška, M. Brož a P. Cimlerová), 2 se zdrželi hlasování
(V. Janouškovcová, I. Soukupová), usnesení bylo schváleno
Dalším bodem dnešního programu je Koupě automobilu a podmínky úvěru. Město
má v současné době osobní automobil Škoda Octavia Combi se stavem tachometru
111 000 km, který je již 11 let starý a dosluhuje. Město si nechalo zpracovat cenovou
nabídku od společnosti AUTO VOLF s. r. o. na pořízení nového osobního automobilu
Karoq style 2,0 TDI 110 kW 7 stup-automat, 4x4. Pořizovací cena vozu je 859 389,84
Kč včetně DPH a po poskytnuté slevě ve výši 158 889,84 Kč činí 700 490,01 Kč.
Diskuse:
L. Šafr navrhl tento bod odložit na příští zasedání, protože většina zastupitelů se o
tomto bodu dozvěděla v minulém týdnu a nebyl čas se tím zabývat. M. Liška řekl, že
byla nastolena otázka, jestli se auto pro město bude kupovat či nebude, a jaké, a že
on je toho názoru, že jestli bude auto osobní či nákladní, tak by to mělo být auto
pořádné, které bude sloužit nám i občanům. Uvedl, že tady byl návrh, aby se koupila
klasická předokolka o obsahu 1,5. Nechal si na to tedy zpracovat studii a zjistil, že je
to nesmysl, protože na podzim či v zimě se starosta, místostarosta nebo stavební
úřad nedostane na Radějov, Lukovou či Mezí, proto požádal o vytvoření návrhu auta
a z toho vyšlo auto 4x4, dostal na to slevu, a za něj, pokud se bude auto pro město
kupovat, mělo by být k něčemu, a ne koupit něco na půl nebo za půl peněz, co bude
k ničemu. O. Haidlmaier řekl, že od té doby, co se koupila Octavia se situace města
změnila, město rozšířilo vozový park, pořídilo na přepravu osob třeba na kulturní
akce pohodlné auto Ford Tranzit, do horších podmínek je tu Dacia Duster, jednou se
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ta auta budou muset obměnit. Dále uvedl, že jeho názor je ten, koupit auto za cenu
rozumnou, což je maximálně do půl milionu korun, ideálně něco na cesty do Plzně,
do Prahy a na to je lepší benzinové auto s atmosférickým motorem, kde je na výběr
dostatek kvalitních aut, jako příklad uvedl Mitsubischi ASX či Suzuki Vitara a dávat
dalších 200 000 Kč za auto navíc je podle něj škoda, protože pro město, které si
půjčuje na kanalizaci a na všechno ostatní, protože rozpočet je napjatější a teď se
ještě zvedly náklady na vlastní správu zvýšením platu místostarosty, což je podle něj
smysluplnější, protože je za tím vidět výsledek. Dodal, že u auta nevidí ten výsledek,
že to auto udělá o 200 000 Kč více práce, to auto není pracovní nástroj jako třeba
dodávka, která něco dělá. Dále řekl, že ho nebude mrzet auto do půl milionu třeba za
5 let dát dojezdit stavebnímu úřadu a Dustera lesnímu odboru. Starosta uvedl, že
pro něj auto pracovní nástroj je. S Octavií jezdil hodně 9 let, a jestli těch 150 milionů
korun, které přišly za tu dobu do Manětína, nejsou výsledek, tak neví. O. Haidlmaier
řekl, že těch 150 milionů korun přivezla ojetá Octavia, takže podle něj to v tom není.
I. Soukupová se přidala k panu Haidlmaierovi, a řekla, že na to, co to auto najede, je
také pro to koupit auto do půl milionu Kč, navrhnout nějakou výbavu a auto poptat
teď v zimě, kdy servisy zlevňují, zjistila by si průběžný stav čerpání rozpočtu a
v žádném případě by ho nekupovala na úvěr. L. Šafr se zeptal, zda by Octavia
zůstala v majetku města. J. Burda mu odpověděl, že ano, že Duster by mohli
používat lesáci jako druhé auto k Nivě, protože nový vedoucí odboru má soukromou
Octavii a s tou do lesa jezdit nebude. Starosta zopakoval, že Octavia je 11 let stará,
má prorezlé prahy a bude muset na opravu. Měla by se odstavit na asi 14 dní a dát k
panu Pavukovi na opravu, která bude stát třeba okolo 50 000 Kč. Pokud by se
koupilo nové auto, tak by opravu udělal v průběhu zimy Lubor Stančo a na tolik by to
nepřišlo. Dále uvedl, že bez auta to na městě nejde dělat, s návrhem auta přišel
Martin Liška a mělo by se hlasovat o této konkrétní nabídce a pokud se na tom
zastupitelstvo nedomluví, tak se stanoví nějaký limit. O. Fábera řekl, že souhlasí
s tím, že načasování takové koupě není ideální, že by to posuzoval v kontextu okolí,
kdy většina okolních obcí má škodovky, které jsou dražší a většinou to řeší Octavií
kolem 600 000 Kč, takže ten cenový rozdíl není zase tak velký. Přidal, že jsou obce,
které mají auto okolo půl milionu korun, určitě tu službu udělá taky, a když to auto
bude využité pro město, a ty kilometry najezdí, což se snad dá doložit. Nakonec se
zeptal, kolik km auto vlastně najede. I. Soukupová mu odpověděla, že právě moc
ne, do tisíce km měsíčně. O. Fábera připomněl původní návrh pana L. Šafra to
odložit a ještě to prodiskutovat. J. Hruška řekl, že je to buď 500 000 Kč, nebo
700 000 Kč, to je rozdíl 200 000 Kč a při splácení pětiletého úvěru je to 40 000 Kč
ročně navíc, tak neví, jestli je to pro město tak velký problém. I. Soukupová mu
odpověděla, že město má úvěrů víc. E. Vaňková doplnila, že cena 700 000 Kč je už
snížená o 18 % slevu, kterou poskytuje Škoda na auta sloužící pro veřejnou správu a
že 18 % slevu z ceny bude možno uplatnit i na auto za 500 000 Kč. O. Fábera to
shrnul, že se asi všichni shodují v tom, že je nutné nové auto koupit. Starosta řekl,
že nejprve uvažoval o čerpání úvěru na auto, kde je úrok 4 %, ale že zjistil ještě
jednu možnost, a to koupi z kontokorentního úvěru, který město má možnost využít
při přečerpání běžného účtu, a úroky jsou tam přes 2 % a platily by se, kdyby byl na
účtu mínus. V. Janouškovcová řekla, že je pro koupi nového auta, ale ta cena
navrženého auta se jí zdá vysoká. Také připomněla, že v květnu se zastupitelstvo
rozhodovalo o tom, zda dát 500 000 Kč na zavlažování hřiště, mluvilo se o tom, že je
třeba šetřit, a dále řekla, že v případě koupě auta souhlasí s I. Soukupovou. M. Liška
řekl, že myslel, že je typ a model auta už domluvený, když sháněl nabídku. Starosta
mu odpověděl, že ne, že on sám poptal auto Škoda Karoq, ale s benzínovým
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motorem. J. Fencl připomněl, že se již na několika jednáních zastupitelstva řeší, že
se musí šetřit, že máme 15 milionů úvěr a další obrovský úvěr na kanalizaci. Už
bychom žádné investice neměli dělat. Dále pokračoval, že zastupitelé přemýšleli o
tom, jestli vůbec dělat to hřiště a že kdybychom teď do nějaké nemovitosti měli dát
700 000 Kč, tak bychom asi řekli ne, protože se řeklo, že žádné velké investice
nebudeme dělat, a najednou, protože nemáme žádný plán obnovy, z čista jasna
přišlo to hřiště a teď se najednou řeší auto a jestli škodovka TDI vydrží jen 100 000
km a je domlácená, tak to tedy Škodovka moc nevydrží a koupil by něco jiného.
Upozornil také na možnost stávající auto opravit a používat ho dál, nebo koupit
nějaké jiné za rozumnou částku, ale 700 000 Kč je strašně peněz. O. Haidlmaier
řekl, že dnes jsou auta o dost cenově níže, než když se kupovala Octavia,
posouváme se v kvalitě, bezpečnosti, ve všem nahoru, Octavia Tour, vybavená,
pěkná, nová, se dá koupit za 480 000 Kč, za tyhle peníze se Octavia dříve koupit
nedala a že se mu zdá strop pro koupi auta ve výši 500 000 Kč až skoro moc, ale
ještě by to pochopil, zejména když by se koupilo auto, které by se po letech mohlo
s čistým svědomím poslat dál v městě třeba pro potřeby stavebního úřadu. Ještě
dodal, že těch dalších 200 000 Kč navíc se za pár let ztratí v tom autě a nikdo to už
z toho nevytáhne.
Starosta navrhl nejdříve hlasovat o protinávrhu pana Šafra o odložení tohoto bodu.
Návrh na znění usnesení:
129/19 – ZM schvaluje odložení projednání bodu Koupě automobilu a podmínky
úvěru na příští zasedání.
Hlasování: 8 pro, 3 proti (starosta, J. Burda a M. Liška), 2 se zdrželi hlasování (M.
Brož a O. Fábera), usnesení bylo schváleno.
Starosta po schválení odložení tohoto bodu navrhl, aby někdo ze zastupitelů se toho
ujal a auto vybral, protože on už ho vybíral a udělal to špatně, protože to je auto
drahé a představa starosty o autě je asi jiná než představa zastupitelů. Starosta by
podle něj měl mít auto bezpečné, což 11 let staré auto už není, měl by mít auto
reprezentativní a ne někam přijet starou rezavou Octavií a dodal, že to je ostuda
nejenom jeho, ale i celého zastupitelstva. M. Brož řekl, že se zastupitelstvo přece
shodlo v tom, že se nové auto koupí. O Haidlmaier se zeptal, jestli může jménem
města o nabídky požádat. Starosta řekl, že ano, že bude rád, ale jeho přání je, aby to
byla škodovka.
Nyní jsme u bodu Prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Luková u Manětína.
Starosta předal slovo paní Vaňkové. Ta nejprve uvedla, že všechny podklady
k prodejům pozemků zastupitelé obdrželi.
Dále informuje o podaných žádostech v jednotlivých katastrálních územích.
V k. ú. Manětín město obdrželo celkem tři žádosti.
První žádost je od manželů
z Manětína a týká se
odkoupení části pozemku parc. č. 201/19 o výměře cca 40 m2. K tomuto účelu byl
vyhotoven geometrický plán č. 709-122/2019. Od pozemku parc. č. 201/19 byl
oddělen pozemek parc. č. 201/32 o výměře 28 m2, jehož prodej by měl být
projednán. Záměr odprodat pozemek za cenu 50 Kč/m2 byl schválen na 8. zasedání
zastupitelstva a vyvěšen na úřední desce od 27. 6. 2019 do 13. 7. 2019.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
130/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 201/32 o výměře 28 m2 v k. ú.
Manětín za cenu 50 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 709-122/2019 manželům
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá žádost v k. ú. Manětín se týká odkoupení části pozemku parc. č. 1251/12 o
výměře cca 30 m2. O odkoupení žádá pan
, spolumajitel nemovitosti, na
kterou pozemek přímo navazuje. Pozemek je zpevněný a větší část tohoto pozemku
je pod prodlouženým přístřeškem této nemovitosti. Pozemek bychom měli prodat do
spoluvlastnictví obou majitelů přilehlé nemovitosti. Za pozemek nabízí žadatel 100
Kč/m2. Záměr odprodat pozemek za cenu 100 Kč/m2 byl schválen na 7. zasedání
zastupitelstva a vyvěšen na úřední desce od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
131/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1251/22 o výměře 32 m2 v k. ú.
Manětín za cenu 100 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 707-107/2019, do
podílového spoluvlastnictví panu
Manětín.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Třetí žádost v k. ú. Manětín se také týká pozemku parc. č.1251/12 a dále části
pozemku parc. č. st. 353/3. Tyto pozemky přímo navazují na pozemek s budovou
parc. č. st. 211, kterou vlastní spolek KOS a chce ji v budoucnu využívat jako zázemí
pro lukostřelecký klub a servisní a spolkové zázemí. Za tyto pozemky nabízí spolek
100 Kč/m2. Dále by Spolek KOS měl zájem o odkoupení částí pozemků u koupaliště,
a to parc. č. 1508/6 a parc. č. 1512/2 o celkové výměře cca 150 m 2. Pozemek parc.
č. 1512/2 je veden jako lesní pozemek. Tyto pozemky by spolek využil pro výstavbu
střeleckého přístřešku a bezpečnější přístupové cesty na střelnici. Nabízí za ně 50
Kč/m2. Tyto pozemky sousedí s pozemky, které město v dubnu loňského roku spolku
prodalo s ujednáním předkupního práva k pozemku za stejnou cenu, za kterou
pozemek prodalo. Tato podmínka bude ujednána v kupní smlouvě i v případě
prodeje těchto pozemků. Záměr odprodat pozemky u budovy na pozemku parc. č.
st. 211 za cenu 100 Kč/m2 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva a vyvěšen na
úřední desce od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019. Záměr odprodat pozemky u koupaliště za
cenu 50 Kč/m2 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva a vyvěšen na úřední desce
od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019.
O. Haidlmaier ohlásil možný střet zájmů a uvedl, že se hlasování zúčastní.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
132/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1251/21 o výměře 39 m2 v k. ú.
Manětín a pozemek parc. č. st. 1924 o výměře 42 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100
Kč/m2, dle geometrického plánu č. 707-107/2019, spolku KOS Manětínský z. s.,
IČ 26658976.
Hlasování:13 pro, usnesení bylo schváleno.
Návrh na znění usnesení:
133/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1508/8 o výměře 6 m2 v k. ú.
Manětín a pozemku parc. č. 1512/3 o výměře 137 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50
Kč/m2 dle geometrického plánu č. 708-107/2019 spolku KOS Manětínský z. s.,
IČ 26658976.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Další prodej se týká pozemků v Lukové. Město obdrželo žádost od syna majitelů čp.
7 v Lukové u Manětína. Na 7. zasedání zastupitelstva města byl schválen záměr
prodeje pozemku parc. č. 29 o výměře 216 m 2 v k. ú. Luková u Manětína a pozemku
parc. č. 30/1 o výměře 729 m2 v k. ú. Luková u Manětína za cenu 100 Kč/m 2. Záměr
odprodat pozemky za cenu 100 Kč/m2 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva dne
29. 5. 2019 a vyvěšen na úřední desce od 3. 6. 2019 do 19. 6. 2019. Zájemci nyní
podali žádost o snížení kupní ceny, ale nenabídli žádnou konkrétní částku. Vzhledem
k tomu, že záměr byl schválen s cenou pozemku ve výši 100 Kč/m2, nemůže město
pozemek za jinou cenu prodat. Museli bychom původní záměr zrušit s tím, že se
nenašel za uvedenou cenu zájemce, a schválit záměr nový.
Diskuse:
Starosta řekl, že je možnost původní usnesení o záměru zrušit a projednat záměr
znovu, nebo hlasovat o prodeji za 100 Kč/m 2 s tím, že pokud nakonec k uzavření
kupní smlouvy za tuto cenu nedojde, bude záměr na některém dalším zastupitelstvu
projednán znovu.
Zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o prodeji za cenu 100 Kč/m2.
Návrh na znění usnesení:
134/19 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 29 o výměře 216 m2 v k. ú.
Luková u Manětína a prodej pozemku parc. č. 30/1 o výměře 729 m2 v k. ú.
Luková u Manětína za cenu 100 Kč/m2 manželům
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Záměr odprodat dům čp. 118 v Manětíně. Jedná se o dům, 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
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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.
Diskuse:
O. Fábera se zeptal, jestli s tím znaleckým posudkem byli konfrontování ti tři
nájemníci toho domu a jestli s nimi někdo mluvil o tom, zda by ten dům nekoupili.
Paní P. řekla, že nebyli. O Fábera dále pokračoval, že by bylo dobré s tím
posudkem, před tím hlasováním o záměru obejít nájemníky v domě a zjistit jejich
stanovisko, zda by o dům měli nebo neměli zájem a teprve potom o tom rozhodovat.
Dodal, že pokud to takhle neproběhlo, nemůže nyní hlasovat pro záměr. J. Fencl
řekl, že mluvil s L. J., který mu trochu vyčetl, že jsme mu o tom neřekli, kupoval teď
nějaké nemovitosti, chtěl by to řešit, ale potřebuje si to vše rozmyslet. Do té
rekonstrukce prodejny dal dost peněz, na což asi nemá smlouvu, a vůbec se mu
nelíbilo, že teď chceme ten dům prodávat. Dodal ještě, že je to významný podnikatel,
který v Manětíně zaměstnává lidi a je třeba s ním jednat. M. Liška se zeptal, proč se
najednou řeší tento prodej, za jakým účelem. O. Haidlmaier řekl, že se o prodeji
tohoto domu už několikrát hovořilo s tím, že město do toho domu nechce již
investovat a údržbu by si řešil nový majitel. O. Fábera zopakoval, že by se mělo o
záměru rozhodovat až po diskusi s P. a i dalšími nájemci toho domu, a dodal, že ví,
že to není zákonná povinnost, ale rád by měl alespoň písemné vyjádření nájemníků.
O. Haidlmaier řekl, že předpokládal, že už byli nájemníci osloveni. I. Soukupová
řekla, že by se mělo zjistit, zda na rekonstrukci prodejny byla nějaká smlouva, zda se
jednalo o technické zhodnocení budovy a byl na to souhlas města, a dodala, že do té
doby by se nemělo o záměru hlasovat. Starosta řekl, že on teď vypadá jako ten,
který s nikým nejednal, paní P. to řekla, což je lež, on sám s paní P. o tom mluvil
několikrát, ale nemá nic písemně. Paní P. odpověděla, že během roku se názor
měnil 4x, že mluvila se starostou telefonicky a osobně s nimi o tom nemluvil. V
listopadu loňského roku jí při placení nájmu paní S. řekla, že se musí vystěhovat, že
do konce února jim drží město byt v bytovce v patře, kam její muž nedojde, a že
město už má na dům kupce. Dále pokračovala, že se starosty ptala, jestli město ten
dům neprodá, a starosta ji řekl, že ho nechá ohodnotit a pak bylo ticho. Starosta řekl,
že žádného kupce město nemělo, že neví, o čem mluvila paní P. s paní S., jenom ví,
že byl manželům P. nabídnut jiný byt. Paní P. odvětila, že ta nabídka bytu přišla ze
dne na den, že jí bylo řečeno, že buď to koupíme, nebo se do února vystěhujeme a
město nám dá zrekonstruovaný byt. Dále řekla, že v pětasedmdesáti letech, kdy tady
žijí padesát let, by se teď v 75 letech měli stěhovat do bytovky, kde nikdy nebydleli.
Starosta řekl, že paní S. tu není a on sám u toho, kdy jí to říkala, nebyl, tak neví.
Paní P. dodala, že jí ale někdo musel dát podnět, aby jim ten byt nabídla. Starosta
uvedl, že o prodeji tohoto domu se zastupitelé baví už 5 až 6 let, je to dům před
rekonstrukcí, taková časovaná bomba, že si neumí představit, že během pár let tam
město bude dělat střechu a další opravy, proto dal záměr prodeje tohoto domu na
program jednání, aby nějakou diskusi vyvolal, za něj je za současných podmínek
nemožné ten dům rekonstruovat, nebo se mu nějak více věnovat a hlavně tam nevidí
do budoucna nějaké využití. Dále pokračoval, že o tom v tomto týdnu mluvil dvakrát i
s panem J., v kontaktu s ním je a souhlasí s tím, že se o tomto bodu dnes nemusí
hlasovat, může se to odložit a byl by rád, kdyby se diskuse pohnula dopředu, protože
paní P. si stěžuje, že je tam nákladné bydlení, a dodal, že se tam za dvacet let mohla
situace s topením vyřešit jinak, ale nevyřešila se a že za dva tisíce, za které je byt
v současné době pronajatý, tam není žádná ekonomika. Paní P. odpověděla, že jí
nevadí platit 40 Kč/m2 nájem, ale že kvůli elektrickému topení budou pak platit o
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2 000 Kč více než třeba v bytovce a dodala, že nikdy neřekli, že by ten dům
nekoupili. L. Šafr se zeptal, jestli někdo vyčíslil náklady na rekonstrukci toho domu a
jaké opravy nás tam čekají. J. Burda řekl, že o prodeji mluvil před měsícem s panem
P., ten mu řekl, že zájem nemá a že by o tom uvažoval, kdyby ta nabídka přišla před
dvaceti lety. Paní P. dodala, že se u nich změnila rodinná situace a uvažují o tom. O.
Fábera doplnil, že právě proto by se to mělo s nájemníky nejprve projednat, mít jejich
písemné stanovisko a pak to dořešit. J. Haala a M. Liška řekli, že by se mělo o
záměru jednat, a nevidí problém v tom, když se záměr již zveřejní. Eva Vaňková
upozornila, že mezi vyvěšením záměru a samotným prodejem by neměla být velká
časová prodleva. O. Fábera řekl, že nechce jednání o prodeji prodlužovat, ale myslí
si, že když proběhne jednání s nájemníky a zastupitelstvo se k tomu vrátí na příštím
zasedání, tak se vůbec nic nestane. Kdyby to byl jen rodinný dům, kde je jeden
nájemník, tak by to bylo jednoduché, ale tato situace se třemi nájemníky už jednání
vyžaduje, mohla by být připravena i kupní smlouva, kde může být ošetřeno
uživatelské právo k bytu pro manžele P., nebo povinnost umožnit ještě třeba 5 let
provozovat prodejnu masa a uzenin. Toto je možné vše v záměru následně popsat,
jak to město bude prodávat a že to není jednoduchá situace. Starosta řekl, že je
ještě jedna varianta, a to rozdělit dům na jednotky a prodat tyto jednotky, že je dobře,
že začne debata, že nás nic netlačí to hned prodávat, žádného kupce nemáme a ani
jsme nikdy neměli, roky se o tom bavíme, tak jsme se s J. Burdou domluvili, že to
dáme na program jednání. Dodal, že se to nemusí hned spustit záměrem, ale na
diskusi to je.
Návrh na znění usnesení:
135/19 – ZM schvaluje odložení projednání bodu záměr prodeje domu čp. 118
v Manětíně na příští zasedání.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Nájemné v městských bytech – určovací žaloby. Starosta
zrekapituloval jednání, která vedl s nájemníky ve věci navýšení nájmů v městských
bytech a informoval o současné výší nájmů a o tom, že nájemníci celkem 14
z celkového počtu 71 bytů na navýšení nájmu na 40 Kč/m2 nepřistoupili ani po
zaslání Návrhu na zvýšení nájemného, kdy toto zvýšené nájemné měli začít platit od
srpna tohoto roku. Nikdo nenapsal písemný nesouhlas se zvýšením nájmu, ale nové
zvýšené nájemné nezačali platit. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek,
z kterého vyplývá, že nájemné v místě a čase obvyklé je pro byty do 80 m 2 je 60,Kč/m2 a v bytech od 81 m2 je 45,50 Kč/m2. Situace je teď taková, že zastupitelé řekli,
že preferují dohodu, proto bude ještě teď v říjnu možnost zvýšené nájemné zaplatit.
Pokud to tak nebude, bude poslán nový návrh na zvýšení nájmu podle toho posudku,
tj. 60 Kč/m2 a potom pokud nebude placeno zvýšené nájemné, bude v příslušných
lhůtách podána žaloba k soudu na každý konkrétní byt, aby soud určil nájemné.
Starosta dále řekl, že ví, že tady byl ohlas ohledně toho, že každý platí jinak, ale
většina teď platí 40 Kč/m2. Ten rozdíl v nájmech je kvůli tomu, že nájemníci
nepřistoupili na nové smlouvy a město jinou možnost jak postupovat nemělo a vyzval
nájemníky k tomu, aby přistoupili na stávající nabídku, která je 40,- Kč/m2. Tato
nabídka je solidní a není přehnaná, což dokazuje i znalecký posudek.
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Diskuse:
Nájemníci se zeptali, proč jsou různé výše nájmu za 1 m 2 ve stejných bytech.
Starosta odpověděl, že město muselo postupovat podle zákona a dodržet smlouvy,
kde podle znění smluv má někdo ujednanou jen inflační doložku, někomu se nájem
může zvednout o 20 %, někomu na místně obvyklé nájemné. Paní J. W. se zeptala,
jestli by zastupitelům nebyla hanba posílat na „ Mantiňáky“, kteří tu žijí léta žaloby
k soudu? Starosta řekl, že nájemníci poslali dopis, že 38 Kč platit budou, většina ten
dopis podepsala, město šlo tedy na 40 Kč/m2, ale to skoro nikdo z nich, co jsou tam
podepsaní, nepodepsal. M. S. se zeptal, jestli tedy všichni platí těch 40 Kč/m2.
Starosta mu řekl, že on se má starat o svoji smlouvu, že za telefon platí taky každý
jinak a město musí vycházet z toho, co mu dovoluje konkrétní smlouva. L. Šafr se
zeptal přítomných nájemníků, co je důvodem toho, že nechtějí přistoupit na zvýšené
nájemné. Ti odpověděli, že je to právě kvůli tomu, že je různá výše nájmu za 1 m2 ve
stejných bytech.
Starosta požádal paní Janu Koudelovou, právničku města, aby to podrobněji
vysvětlila z právního hlediska. Jana Koudelová řekla, že město má různé typy
nájemních smluv, a pokračovala, že jsou to jednak smlouvy nejstarší, kde bylo
regulované nájemné, které se postupně zvyšovalo vyhláškami, které v roce 2006
zrušil ústavní soud a od té doby se nájemné nezvedalo. Potom byl schválen nový
občanský zákoník, kde je v přechodných ustanoveních uvedeno, že na byty, ve
kterých je stanoveno regulované nájemné se nevztahuje to omezení, zvedat nájem
maximálně o 20 % za tři roky, které se vztahuje na byty, kde bylo nájemné sjednané
dohodou po té, co bylo regulované nájemné zrušeno. Takže těm nájemníků, kteří
mají nájemné sjednané dohodou, se může zvedat jen o 20 % za tři roky a těm
nájemníkům, kteří měli staré smlouvy s regulovaným nejemným, které se dlouhou
dobu nezvedalo, tak tam to 20 % omezení není, a proto se určilo, že budou platit
těch 40,- Kč/m2, a dodala, že tam je tedy pár korun rozdíl. J. W. řekla, že tomu
rozumí, ale nechápe, proč se to tedy nezvedalo už dříve. K tomu se přidali další
nájemníci a také se ptali, proč se nájemné nezvedalo postupně během let, proč se
nejprve mluvilo o tom, že budou stávající nájemníci platit 60,- Kč/m2, pak to bylo 50,Kč/m2 a teď je to nakonec 40,- Kč/m2. L. Šafr řekl, že původní varianta 60,- Kč/m2
byla hrozná, tak jsme se domluvili a i ta vůle mezi lidmi byla platit těch 40,- Kč/m2 a
teď se dozvěděl, že 14 lidí nechce platit ani těch 40,- Kč/m2, protože jsou tu různé
výše nájmů, a dodal, že důvod, proč to tak je, teď vysvětlila právnička. O. Fábera
řekl, že během let se nájem bude dále zvyšovat, až se docílí nějaká shodná hranice,
aby to již nespravedlivé nebylo. J. Šafr dodal, že se také dozvěděl, že během
několika let se nájemné bude zvyšovat až na cílovou hranici 60,- Kč/m2. V. B. řekl, že
má k tomu několik věcí, promluvila tady právnička, která řekla, že jsou problémy
s tím, aby smlouvy byly jednotné, což je za něj i jeden z požadavků těch čtrnácti
nájemníků, aby to podepsali, protože bojují za to, aby to bylo jednotné. Dodal, že
zastupitelé původně navrhovali, aby to nájemné bylo 60,- Kč/m2 pro všechny, a tam
zastupitelům nevadilo, že ty smlouvy byly jiné, to je zajímavé tedy. Starosta se proti
tomu ohradil s tím, že nikdo z nájemníků nechtěl podepsat nové smlouvy. J. Fencl
řekl, že doporučené nájemné ve výši 60,- Kč/m2, které zastupitelstvo schválilo, bylo
určeno jen pro nové nájemníky. V. B. oponoval, že myšleno to bylo pro všechny
nájemníky. Jana Koudelová doplnila, že první krok byl, aby bylo nájemné jednotné
pro všechny a protože takové navýšení nelze udělat jednostranně, tak starosta
zkoušel nového zvýšeného nájemného dosáhnout dohodou, ale nemohl nájemníky
k tomu nutit, aspoň to zkusil, a dodala, že pokud dojde na žaloby a soud, tak ten určí
obvyklé nájemné podle znaleckého posudku. Starosta řekl, že nájemníci odmítli
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nové smlouvy podepsat. R. V. odpověděl, že to ale starostovi tehdy vysvětlil a řekl,
proč to nechtějí podepsat, protože kdyby to podepsali, tak jim začíná nový smluvní
vztah a od ledna by se jim nájemné mohlo zvednout o dalších 20 % a oni by byli
zpátky na těch šedesáti korunách, proti kterým bojovali, a proto chtěli záruku, že se
tohle nestane. Starosta řekl, že zaručit do budoucna nemůže nic. V. B. dodal, že to
již starostovi říkal, že aby to podepsali, je otázka pěti minut dohody, sjednotit
nájemné na 40,- Kč/m2, a pak udělat zvláštní účet, kde bude vidět, kolik se na nájmu
vybere a kam ty peníze jdou, protože takhle je to neprůhledné, nájemníkům se tvrdí,
že ty peníze se proinvestovali a že je to ve ztrátě, ale on to nikde za deset let neviděl.
Další problém vidí v tom, že z jednání s nájemníky nejsou žádné zápisy. Starosta
řekl, že město nabízelo nějakou dohodu, ale ochota k dohodě nebyla. V. B. řekl, zdali
se jich někdo zeptal, proč nejsou ochotni k dohodě, a sám si odpověděl, že se jich
nikdo nezeptal a řekl jim ne, půjdete k soudu, město na to podá určovací žaloby, a
dodal, že oni jsou ochotni platit 40,- Kč/m2, ale měli by to platit všichni stejně.
Starosta mu odpověděl, že on se za pět minut s 54 ostatními nájemníky nedohodne.
V. B. řekl, že většina z nich má přece už 40,- Kč/m2 podepsaných. L. Šafr řekl, že ani
před zvyšováním nájmů nebyly všechny nájmy stejné a byly tam pár korunové
rozdíly. Starosta zopakoval, že město, když nájemníci odmítli nové smlouvy, se musí
držet stávajících smluv, že když má někdo ve smlouvě 30,- Kč/m2, tak se to může
prostě zvednout jen o 20 % na 36 Kč, pak jsou nájemníci, kteří měli 25,45 Kč/m2 a
smlouvu už podle nového občanského zákoníku a ti teď platí také o 20 % víc, to je
30,54,- Kč/m2. Město dosáhlo dohody u 57 bytů, u 14 bytů zatím ne. M. Liška řekl,
že poslouchá tu diskusi, a musí říct, že kdyby bydleli u kohokoliv jiného v domě, tak
by jako nájemníci platili daleko víc a nikdo by se s nimi nebavil, navíc ve znaleckém
posudku je uvedeno, že nájem pro sociálně slabé občany je doporučený 50,- Kč/m2 a
tady se řeší to, že jeden platí o 2 Kč méně než druhý. R. V. řekl, že u toho posudku
jde o to, kdy byl vypracován, jestli až teď, když už většina platí zvýšený nájem a
někteří i 60,- Kč/m2. Podle něj se ten posudek měl zpracovat ještě před zvyšováním
nájmů a byla by to jiná čísla. Starosta řekl, že mohou dát na toho znalce žalobu
k soudu, ať to rozhodne. Jana Koudelová podotkla, že judikatura nejvyššího soudu
říká, že nájmy v městských bytech se v posudcích nemají uvádět, protože jsou
poddimenzované a v posudcích se tedy uvádí tržní nájemné. P. Cimlerová řekla, že
dnes obvolala několik měst a obcí a zjišťovala, za kolik pronajímají byty. V posudku
je třeba byt v Dražni za 227,- Kč/m2 což se jí zdá nenormální, takže je to bráno
z nějaké maximální výše, a dodala, že v Kralovicích v městských bytech se platí bez
rozdílu 45,- Kč/m2. O. Haidlmaier řekl, že my řešíme úplně jinou situaci, teď se
neřeší 60,- Kč/m2, ale 40,- Kč/m2 a u ostatních, kteří nechtějí přejít na novou
smlouvu, tak to, co je možné podle dané smlouvy. P. Cimlerová odpověděla, že jí
vadí i ty nové smlouvy, které jsou za 60,- Kč/m2, a dále jí vadí, že ten znalecký
posudek se udělal z maximální ceny, a dodala, že město se ho přece nemusí držet.
Starosta řekl, že to není pravda, že se ho nemusí město držet. Jana Koudelová
dodala, že znalec za posudek a za to, že tu cenu stanovil správně, nese trestní
odpovědnost, a kdyby se nechal udělat další posudek, a byla by tam velká odchylka,
tak 20 % mezi posudky, tak znalec riskuje trestní stíhání. Starosta řekl, že byl ve
čtvrtek na setkání starostů a samozřejmě všichni vědí, že v Manětíně se zvedá
nájemné, tak v Žihli už ho zvedli o 100 %, a to z 18,- Kč/m2 na 36,- Kč/m2, v Horní
Bříze se navýšilo na 90,- Kč/m2, navyšuje se v Kralovicích, starostka z Kaznějova mu
říkala, že si od nás vzali mustr a zvyšují nájemné taky, takže všude se to nájemné
v obecních bytech navyšuje, mluví se o tom v televizi, ve zprávách a dodal, že on i
zastupitelé se chtějí dohodnout na těch 40,- Kč/m2 a požádal přítomné nájemníky,
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aby tuto částku začali od října platit, aby město nemuselo chodit k soudu a soud
nemusel to nájemné stanovit a bylo by to špatné i pro nájemníky, protože to nájemné
by stanovil pravděpodobně podle toho posudku, takže my bychom určitě nebyli ti, co
prohrávají, a nájemníkům by přibyly k tíži ještě náklady řízení, a že si myslí, že těch
40,- Kč/m2 není něco, co by lidi přivádělo na hranici chudoby. L. Šafr se zeptal, kolik
nájemníků má nové smlouvy, kde to nájemné nejde zvýšit na 40,- Kč/m2. Starosta
odpověděl, že těch 30,54,- Kč/m2 mají asi dva nebo tři, těch co měli už nové smlouvy
a teď platí 36,- Kč/m2 je řádově deset a u jednoho bytu máme 30,- Kč/m2, protože
tam se to dá zvednout jen podle inflace, a ještě doplnil, že nájemné není uvedeno
v nájemní smlouvě, ale v evidenčním listu k bytu, který je přílohou smlouvy. Dále
uvedl, že někteří nájemníci platí vysoké zálohy na teplo a letos město vracelo
někomu šest tisíc Kč, někomu sedm tisíc Kč a někomu osm tisíc Kč, takže i kdyby si
nájemníci snížili zálohu o pět set korun, tak prakticky budou platit navíc o stovku či o
dvě, což pomáhá i tomu, aby ten skok nebyl tak velký. Řekl také, že návrhy se
zvýšeným nájemným má dnes u sebe, takže jestli to bude někdo ochoten akceptovat
a začít to platit, tak bude rád, pokud na návrh napíše, že souhlasí od 1. 10. a
podepíše ho, Pokud nebude souhlasit, bude postup ten, o kterém hovořil na začátku.
V. Janouškovcová řekla, že se starostou o tom mluvila, že se jí nelíbí a ani by o tom
nehlasovala, kdyby se jednalo o žalobě na občany a apelovala na přítomné
nájemníky, aby na návrh se 40,- Kč/m2 přistoupili, aby se vyhnuli soudu, který by
rozhodl, a dodala, že nečekala, že obvyklé nájemné bude spočítáno na těch 60,Kč/m2, myslela si, že to bude méně a starostovi navrhovala, že za nájemníky, kteří to
nepodepsali, osobně zajde a vše s nimi probere a že ví, že se nájemníkům hlavně
nelíbilo to, že v nájmech jsou rozdíly. L. Šafr doplnil, že teď zjistil, že nájemné 36,Kč/m2 se týká pěti bytů a nájemné 30,54,- Kč/m2 dvou nebo tří, takže je to osm bytů
a ten rozdíl není tak velký 36,- Kč/m2 nebo 40,- Kč/m2 a ty smlouvy byly i předtím
různé a dodal, že jestli toto je ten důvod, proč to nechtějí podepsat, tak to žádný
důvod podle něj není. O. Haidlmaier řekl, že přidá pro zajímavost jedno číslo,
protože se tady útočilo ze všech stran na posudek, jehož kvalitu si může každý
posoudit sám. Jedná se o číslo obecné a nezávislé, zpracované metodikou
Ministerstva pro místní rozvoj, a to je 61,70 Kč/m 2 sociálního bydlení a dodal, že 40,Kč/m2 považuje za velmi korektní cenu, protože 61,70 Kč/m 2 je cena za sociální
bydlení. O. Fábera doplnil, že je to strop. J. Fencl řekl, že je třeba nájemníky ujistit,
že pokud budou platit těch 40,- Kč/m2, že rozhodně nemáme v úmyslu v lednu to
zvedat o těch 20 %. L. Šafr dodal, že to už za tři roky bude řešit nové zastupitelstvo.
Starosta diskusi ukončil tím, že návrh k podpisu má paní Koudelová, a pokud to
někdo z nájemníků chce podepsat už zde, tak se na ní může obrátit.
Nyní jsme u bodu Žádost o zřízení druhé autobusové zastávky v Manětíně. Město
obdrželo žádost od občanů o zřízení druhé autobusové zastávky v Manětíně.
Starosta informuje o technických normách u nově zřizovaných autobusových
zastávek a možnostech zřízení zastávky v Manětíně.
Diskuse:
O. Fábera uvedl, že druhá zastávka by byla šikovná, z dolní části Manětína je to na
stávající zastávku daleko. Zastávka by musela být někde u benzinové pumpy, kde je
ale její vyřešení velmi složité.
Návrh na znění usnesení:
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141/19 – ZM schvaluje záměr vybudování a zřízení druhé autobusové zastávky
v Manětíně.
Hlasování: 10 proti, 3 se zdrželi hlasování (O. Fábera, L. Šafr, J. Fencl), usnesení
nebylo schváleno.
Nyní bychom měli projednat Přijetí dotace z Programu podpora pro obce, které mají
uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby pro rok 2019. Jedná se o částku 79 360 Kč.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
136/19 – ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 79 360 Kč z programu Podpora pro
obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby pro rok 2019.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Dotace pro SDH Manětín. SDH Manětín v měsíci září oslavilo
kulaté výročí, a to 150 let od svého založení. Město obdrželo žádost od starosty SDH
o 50 000 Kč. Tato částka by měla být použita na oslavy a na hrazení nákladů
spojených s výstavou historické techniky a s tím spojené náklady na dopravu
exponátů do Manětína. Pokud nebude návrh v této výši schválen, přejde věc do mojí
pravomoci a já bych poskytl dotaci maximálně ve výši 30 000 Kč.
Diskuse:
Starosta SDH, pan F. H., uvedl, že dotace na oslavy by byla především na pokrytí
nákladů spojených s výstavou historické techniky a s tím spojených nákladů na
dopravu exponátů do Manětína, které činily 150 000 Kč.
Návrh na znění usnesení:
137/19 – ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů
Manětín, IČ: 497 46 740, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi hlasování (starosta a J. Burda), usnesení bylo
schváleno.
Nyní jsme u přidaného bodu Dotace na naučnou stezku. Naučná stezka by měla být
v Manětíně. Její název je Manětín „Na skalce“. Jedná se o dotaci, kterou poskytuje
SZIF z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Vladař. Starosta informuje o
podané žádosti o dotaci a o dohodě o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 100 %.
Celkové výdaje projektu Naučná stezka Manětín „Na Skalce“ činí 377 520 Kč a celá
částka bude muset být předfinancována z rozpočtu města. Dnes by mělo
zastupitelstvo projednat a schválit Dohodu o poskytnutí dotace. O. Haidlmaier řekl
k projektu další informace.
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Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
138/19 – ZM schvaluje Dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt Naučná stezka
Manětín "Na skalce", která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Předposledním bodem dnešního jednání je ČEZ – smlouva o zřízení věcného
břemene v k. ú. Manětín. Jedná se o smlouvu IV-12-0013174/VB001. Dotčeným
pozemkem ve vlastnictví města je parc. č. 1486/58. 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
smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a. s. jsme projednali a schválili na
42. zasedání ZM dne 30. 5. 2018.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
139/19 – ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost v k. ú.
Manětín, č. IV-12-0013174/VB001, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali. Vzhledem
k pokročilé době již žádná diskuse neproběhla.
V Manětíně 30. 9. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:
Jan Fencl

Miloslav Brož

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

..........................................
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 25. 9. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
123/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
124/19 – program 10. zasedání ZM.
125/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
12619 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
127/19 – rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
128/19 – s účinností od 1. 10. 2019 neuvolněnému druhému místostarostovi Josefu Burdovi navýšit měsíční
odměnu za výkon funkce o 6 000 Kč na částku ve výši 20 000 Kč.
129/19 – odložení projednání bodu Koupě automobilu a podmínky úvěru na příští zasedání.
130/19 – prodej pozemku parc. č. 201/32 o výměře 28 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2, dle geometrického
plánu č. 709-122/2019 manželům
131/19 – prodej pozemku parc. č. 1251/22 o výměře 32 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2, dle
geometrického plánu č. 707-107/2019, do podílového spoluvlastnictví panu
132/19 – prodej pozemku parc. č. 1251/21 o výměře 39 m2 v k. ú. Manětín a pozemek parc. č. st. 1924 o výměře
42 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 707-107/2019, spolku KOS Manětínský z.
s., IČ 26658976.
133/19 – prodej pozemku parc. č. 1508/8 o výměře 6 m2 v k. ú. Manětín a pozemku parc. č. 1512/3 o výměře
137 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2 dle geometrického plánu č. 708-107/2019 spolku KOS Manětínský z.
s., IČ 26658976.
134/19 – prodej pozemku parc. č. 29 o výměře 216 m2 v k. ú. Luková u Manětína a prodej pozemku parc. č. 30/1
o výměře 729 m2 v k. ú. Luková u Manětína za cenu 100 Kč/m2 manželům
135/19 – odložení projednání bodu záměr prodeje domu čp. 118 v Manětíně na příští zasedání.
136/19 – přijetí dotace ve výši 79 360 Kč z programu Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby pro rok 2019.
137/19 – Veřejnoprávní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Manětín, IČ: 497 46 740, která je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
138/19 – Dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova na projekt Naučná stezka Manětín "Na skalce", která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
139/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost v k. ú. Manětín, č. IV-12-0013174/VB001, která je
přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Zastupitelstvo města pověřuje:
140/19 – ZM pověřuje druhého místostarostu jako kontaktní osobu pro stavbu „Manětín – ČOV a kanalizace“, a
to především v technických věcech při komunikaci se zhotovitelem stavby a také s jednotlivými vlastníky
nemovitostí a při přípravě budoucího napojení jejich nemovitostí na nově budovanou splaškovou kanalizaci a při
samotné realizaci jednotlivých připojení na kanalizační řad.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
141/19 – záměr vybudování a zřízení druhé autobusové zastávky v Manětíně.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jan Fencl

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

Miloslav Brož

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

Zpráva o činnosti starosty 1. 8. 2019 – 25. 9. 2019
Dotace
PZAD – Západní škarpa – 1.936 tisíc dotace. CELKOVÉ NÁKLADY 2,3 obdrželi jsme peníze na
účet.
Knihovna z MK ČR – 123.000,- a celkem 176.689,-- Kč. Systém KOHA zprovozněn.
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 rekonstrukci WC ve škole – PSOV – Dotace 300.000,- Kč. Náklady 577.707,- Kč.
Peníze na účtu města. Práce dokončeny v srpnu.
- dotace na kanalizaci a ČOV. Schváleno 5 milionů Kč na letošní rok. Peníze na účtu města.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – byla podána žádost o dotaci – Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – změna MAP provedena. Připravujeme žádost na vybavení učeben
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace od Plzeňského kraje na pořízení zametacího stroje za traktor 400.000,- Kč. Dodání
stroje proběhlo. Faktura proplacena. Dotace bude vyúčtována.
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.
Elektrifikace
Radějov: termín realizace ve smlouvě do 30. 9. 2019 bude dodržen. Včera bylo předání
pozemků po stavbě. Stavba je dokončena a zítra se koná závěrečná prohlídka - kolaudace.
Oprava místních komunikací
Zakoupili jsme více než 1000 tun recyklátu ze silnice Plasy – Kralovice. Tímto materiálem
bychom chtěli vyspravit některé místní komunikace. Cesta od vodárny kolem letiště k lesu
byla dokončena a bude takto opravena komunikace v Kotanči.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 30. října 2019.
V Manětíně, dne 25. 9. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
Organizace:

00258091 Město Manětín

Číslo změny:
7
25.09.2019
Dne:
Text rozpočtového opatření: Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1111
231 13
1344
231 13
2141
231 13
3319
231 13
4111
231 13
4116
231 13
4116

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
2212
231 13
3319
231 13
3111
231 13
3113
231 13
3392
231 13
3722
231 13
5512

Daň z příjmů fyzických osob
Poplatek ze vstupného
Vnitřní obchod
Ostatní záležitosti kultury
Neinv. přijaté transfery z VPS SR
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Celkem příjmy

15,000 Kč
40,000 Kč
25,000 Kč
22,050 Kč
60,000 Kč
623,424 Kč
1 153,424 Kč

Silnice
Ostatní záležitosti kultury
Mateřské školy
Základní školy
Zájmová činnost v kultuře
Sběr a svoz komunálních odpadů
PO - dobrovolná část
Celkem výdaje

20,000 Kč
20,000 Kč
40,000 Kč
623,424 Kč
300,000 Kč
100,000 Kč
50,000 Kč
1 153,424 Kč

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

starosta města

-

367,950 Kč

64 228,419 Kč Schodek rozpočtu je hrazen z úvěru
73 704,119 Kč města u KB a.s.
9 480,000 Kč
9 475,700 Kč
4,300 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 7

Příjmy
1111 - navýšení příjmů z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1344 - navýšení místního poplatku ze vstupného
2141 - navýšení příjmů z tržeb v Infocentru
3319 - navýšení příjmů z tržeb za prodej upomínkových předmětů na oslavách 850 let města
4111 - dotace na přípravu Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města - 60 tis. Kč
4116 - dotace pro ZŠ Manětín z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na šablony

Výdaje
2212 - navýšení výdajů na běžnou údržbu silnic
3319 - navýšení výdajů na uspořádání oslav města
3111 - navýšení příspěvku na provoz MŠ Manětín
3113 - dotace pro ZŠ Manětín z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
3392 - výdaje na havárii znečištění septiku od LTO v KD Manětín
3722 - navýšení výdajů na svoz komunálních odpadů
5512 - příspěvek na uspořádání oslav založení SDH, a další provozní výdaje JSDHO

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Manětín
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a §
10a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
I.
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo města Manětín rozhodlo svým usnesením č. xx/19 v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.
II.
Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Název: Město Manětín
Sídlo: 331 62 Manětín 89
IČ: 002 58 091
zastoupené Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou, starostou města Manětín
č. ú.: 246 820 690 / 0300
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Název: Sbor dobrovolných hasičů Manětín
Sídlo: 331 62 Manětín 306
IČ: 497 46 740
zastoupený
starostou sboru dobrovolných hasičů
č. ú.:
(dále jen příjemce“)

1.

2.
3.

4.

III.
Výše a účel dotace
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci finanční dotaci ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých), na krytí nákladů souvisejících s akcí „Oslavy 150. výročí založení sboru“ (dále
též jen „akce“).
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č.:
253 331 166 / 0300.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít jí k účelu popsanému v bodě 1. tohoto ustanovení
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou dále a platnými právními předpisy.
Pokud příjemce nevyčerpá celou dotaci na stanovený účel ve stanovenou dobu, je povinen v souladu s
§ 20 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vrátit
poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni předložení vyúčtování dotace podle Čl. VI této
Smlouvy bezhotovostním převodem na stejné číslo účtu, ze kterého dotaci obdržel nebo v hotovosti
na pokladnu poskytovatele. Za den vrácení se považuje den připsání částky na účet poskytovatele.
Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

IV.
Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace
1. Dotace může být využita na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2019.
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
2. Tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání (Vyúčtování).
3. Výdaje musí být vzniklé v období realizace akce, to je v období dle bodu. 1 tohoto článku. Ostatní
výdaje vzniklé před tímto obdobím či po ukončení tohoto obdobu nejsou uznatelnými výdaji.

V.
Další ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v rozsahu
potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.
2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provést kdykoliv
komplexní kontrolu postupu a výsledků akce, včetně použití finančních prostředků a zpřístupnit na
požádání veškeré doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním
nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních orgánů státní správy ČR.
3. Příjemce se zavazuje uchovávat originály dokladů po dobu 5 let od vyúčtování akce.
VI.
Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace
1. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat
tuto účetní evidenci po dobu pěti let od vyúčtování akce.
2. Po ukončení období realizace akce přeloží příjemce vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu
účetních dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých
dokladů. Vyúčtování předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 30 dnů po ukončení akce.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací
V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a
příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným
předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto
smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí
být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí veřejné finanční podpory a
smlouvu o jejím poskytnutí.
K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že
práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního
nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je
oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost
vyplývat.
V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po
projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat
popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v
příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen
při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou
usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo
její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční
podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen
bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou
finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou finanční
podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

VIII.
Závěrečná ujednání
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom výtisku.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
Příjemce souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti o poskytnutí
účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele.
Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Manětín č. xx/19 ze dne 25. 9. 2019.

V Manětíně dne:

…………………………………………
za poskytovatele
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

V Manětíně dne:

……………………………………………
za příjemce
starosta SDH

Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
(dále jen "Dohoda")

I.
Sm lu vn í st r a n y
1.
Název:
Sídlo:

Identifikační číslo:
Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")
Adresa:
Oprávněný jednat ve věcech této Dohody:

Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen "SZIF")
Ve Smečkách 801/33
110 00
Hlavní město Praha - Nové Město
48 133 981
RO Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 400 01 Ústí n. Labem
I
ře

NÁVRH

Dále jen "poskytovatel dotace".

2.
Název / Jméno a příjmení:
Sídlo/Trvalé bydliště:
Identifikační číslo / datum narození:
Dále jen "příjemce dotace".

Město Manětín
Manětín 89, 331 62 Manětín
00258091

Osoba/y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce dotace právoplatně jednat a podepisovat
z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

II.
Žá dost
1.
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, na základě
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
(dále jen "Pravidla") platných pro 3. Výzvu MAS MAS Vladař o.p.s. v rámci PRV včetně následných
aktualizací a změn vybraných částí Pravidel a pouze v souladu s těmito dokumenty.
2.
Součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.
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3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:
Opatření / podopatření / operace / záměr:

Registrační číslo žádosti:
Název projektu:
Místo realizace projektu:

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

19/003/19210/332/071/000581
Naučná stezka Manětín "Na skalce"
LHC Městské lesy Manětín Kód: 309420, 331 62 Manětín,
okres Plzeň-sever
377.520,00 Kč
být 377.520,00 Kč

Celkové výdaje projektu (Kč)
Celkové výdaje, na které může
poskytnuta dotace (Kč)
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 377.520,00 Kč
(Kč)
Celková výše přiznané dotace (Kč, %)
377.520,00 Kč
100,0 %
Příspěvek společenství (EU)(Kč, %)
241.612,00 Kč
64,0 %
Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %)
135.908,00 Kč
36,0 %
Dále jen "žádost".

NÁVRH
III.
Výše podpor y

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto článku zavazuje přiznat a poskytnout příjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.
2.
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných
výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak celková výše přiznané dotace uvedená výše nesmí být
překročena.
3.
Konečná výše dotace může být rovněž snížena v důsledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výběrových/zadávacích řízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální částka dotace určená na konkrétní dotčenou zakázku po
předložení Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel.

I V.
Výda j e , n a k t e r é m ů že být posk yt n u t a dot a ce
1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, na které může být poskytnuta dotace.
2.
Pokud je v Pravidlech stanoveno omezení částky výdajů, na které může být poskytnuta dotace (limity,
sazby), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
3.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, se prokazují v souladu s příslušnými Pravidly.
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V.
Te r m ín y
1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o platbu.
Termín předložení Žádosti o platbu:

30.12.2020

2.
V případě prodlení s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatněna sankce dle Pravidel.

VI .
Pla t e bn í podm ín k y posk yt n u t í dot a ce
1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek
stanovených v Pravidlech.
2.
Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o
platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku
není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit.

NÁVRH

3.
Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v
Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách.
4.
V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o
změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré
způsobilé výdaje uhrazeny.
5.
V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při
zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních dnů.
6.
Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

VI I .
Obe cn é povin n ost i př íj e m ce dot a ce
1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech.
2.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti projektu na účel v likvidaci.
b) V případě, že příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy
ručí celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podání žádosti do konce
lhůty vázanosti projektu na účel.
c) na příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti na účel vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3.
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údaje či informace jsou z trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace, dokladovat
mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu po stanovenou
dobu trvání závazku.
4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).
5.
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce dotace uchovávat
potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a ČR.

NÁVRH

6.
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.
7.
Příjemce dotace musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.
8.
a) Příjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném znění;
b) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
c) Příjemce dotace je povinen poskytovat data potřebná pro monitoring projektu po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF a
místní akční skupinou MAS Vladař o.p.s. jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby
zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní
administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí osobě podle
platných právních předpisů.
9.
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace v souladu s
Pravidly.
10.
Příjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenčních kritérií.
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VI I I .
Spe cifick é povin n ost i př íj e m ce dot a ce
1.
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
2.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
3.
V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek a ke dni podání Žádosti o platbu na
MAS musí být pozemek vyjmutý ze zemědělského půdního fondu.
4.
Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června
2014.

NÁVRH

5.
Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely
lesního hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči.
6.
Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud
není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií, nebo předložení nepravdivých či
neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

I X.
Kon t r oly
1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF,
MAS Vladař o.p.s., MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování
plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení podpory. Dále
je povinen jim poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.
2.
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.
3.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovníků uvedených článku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstranění nedostatků.

X.
Zm ě n y
1.
Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly.
2.
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změnách.

St rana 5

Dohoda

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen zaznamenat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.
4.
V případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke změně
příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do souladu s
těmito dokumenty, zavazuje se příjemce dotace poskytnout mu nezbytnou součinnost k uzavření takového
Dodatku.

XI .
Sn íže n í výše dot a ce , sa n k ce za n e dodr že n í podm ín e k pr o posk yt n u t í
dot a ce a odst ou pe n í od pr oj e k t u
1.
Korekce, resp. snížení částky při administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl
mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, která má být příjemci dotace vyplacena po
přezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (včetně), dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi částkou
požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

NÁVRH

2.
Postup stanovování výše sankcí a finančních oprav se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany příjemce dotace
uměle vytvořeny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud
bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý důkaz. Příjemce bude navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu a během následujícího
kalendářního roku vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření.
4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise
(EU) č. 809/2014 v platném znění).
5.
Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém
případě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

XI I .
Výpově ď D oh ody
1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že příjemce dotace poruší
kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C", či stanovenou touto Dohodou, s níž
Dohoda možnost výpovědi spojuje.
Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není výpovědí dotčena.
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2.
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této Dohody
poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je příjemce dotace povinen ve
lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu byla na základě Dohody či žádosti
poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů).

XI I I .
Zá vě r e čn á u st a n ove n í
1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které
učinil před podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvrzuje, že nedošlo ke změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu se
žádostí.

NÁVRH

2.
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES, v platném znění.
3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na účel, kromě
povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.
5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.
6.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
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Za Poskytovatele dotace:
V Ústí n. Labem dne

Za Příjemce dotace:
V Ústí n. Labem dne

podpis

podpis

Ing. Karel Sekáč
jméno, příjmení, titul

jméno, příjmení, titul

ředitel RO SZIF
název funkce
razítko:

název funkce
razítko:

NÁVRH

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:
dne:
jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF:

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:
dne:
jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF:

podpis ověřovatele:
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