Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 8. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 26. června 2019 do KD Vladměřice a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 7 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: O. Haidlmaier, I. Soukupová, L. Šafr, J. Fencl, J. Hruška. O.
Fábera se pravděpodobně dostaví v průběhu zasedání.
__________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno a může se
právoplatně usnášet ve všech bodech jednání.
Zápis z předchozího, tj. sedmého, zasedání byl ověřen a v kanceláři
starosty města byl k nahlédnutí. Nebyly podány žádné námitky, proto
konstatuji, že byl schválen. Zápis z jednání z minulého zasedání je k nahlédnutí
v podatelně města a na internetových stránkách města.
Navrhuji, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty
Rozpočtové opatření
Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Rabštejn nad Střelou
Základní škola – smlouvy o dílo – rekonstrukce předsíní WC v 1. NP
Městská památková zóna Manětín – dotace z Ministerstva kultury ČR
pro rok 2019
Přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje
Žádost o součinnost – výběr kandidátů na přísedící soudu
Územní studie – parcelace lokality Z3 – Manětín pod horou
ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby v k. ú. Manětín
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji za bod č. 6 přidat nový bod Bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM do
vlastnictví města v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Má někdo z členů zastupitelstva
města k takto upravenému programu nějakou připomínku?
Návrh na znění usnesení:
92/19 – ZM schvaluje program 8. zasedání ZM.
Hlasování: 7 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:
93/19 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 7 pro, usnesení bylo schváleno, paní Eva Vaňková byla zvolena
zapisovatelkou dnešního jednání.
Doporučuji, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Josef Haala a pan Miloslav Brož.
Má někdo jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
94/19 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Josefa Haalu a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 7 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. Místostarostka V. Janouškovcová informovala o setkání
rodáků ve Vladměřicích a poděkovala přítomným občanům za sekání trávy a další
práce v této části města. Starosta otevřel diskusi ke zprávě starosty.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
91/19 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 7 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opatření, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 5. Starosta odůvodňuje jednotlivé
položky.
Na jednání se dostavil O. Fábera. Počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 8.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
95/19 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem dnešního programu je Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Tento dodatek souvisí se změnou dodavatele
odvozu komunálního odpadu. Znění dodatku jste obdrželi. Starosta dále uvedl, že
EKO-KOM a. s. je jediná firma, která vyplácí odměny za třídění odpadů. V Manětíně
se jedná o částku 100 – 130 tisíc Kč za rok.
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Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
96/19 – ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., IČ 2134701, která je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Záměr prodeje pozemků v k. ú. Manětín, k. ú. Rabštejn nad Střelou
Starosta předal slovo paní Vaňkové. Ta nejprve uvedla, že všechny podklady
k jednotlivým záměrům pozemků zastupitelé obdrželi.
Dále informuje o podaných žádostech v jednotlivých katastrálních územích:
V k. ú. Manětín město obdrželo dvě žádosti. První žádost se týká odkoupení části
pozemku parc. č. 201/19 o výměře cca 40 m2. O odkoupení žádá majitel nemovitosti,
na kterou pozemek přímo navazuje. V návrhu usnesení je počet metrů v případě
záměru prodeje části pozemku navýšen o 10 m2.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
97/19 – ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/19 o výměře
cca 50 m2 v k. ú. Manětína za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá žádost v k. ú. Manětín se týká pozemku parc. č. st. 426/2. Tento pozemek je
pod zemědělskou stavbou, kterou bude žadatel kupovat od ZDV Manětín a má
výměru 328 m2.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
98/19 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. st. 426/2 o výměře 328 m2
v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat záměru prodeje pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Město obdrželo žádost nového vlastníka bývalého ranče Havranní kámen
v Rabštejně nad Střelou o odkoupení pozemků parc. č. 107/20, pac. č. 107/22 a
parc. č. 772/1. V žádosti je dále uvedeno, že pozemky slouží převážně jako
příjezdová cesta k nemovitostem žadatele. Pozemek 107/20 je lesní pozemek, který
již v minulosti chtěl koupit pan
, tehdejší vlastník čp. 104, se kterým tento
pozemek přes cestu sousedí. Záměr prodeje tohoto pozemku schválen nebyl a po
nějakou dobu byla část tohoto pozemku následně panu
pronajata. Nyní
město eviduje žádost syna pana
který je vlastníkem domu čp. 104 o
pronájem tohoto pozemku a do 19. 6. byl vyvěšen záměr pronájmu. V této lokalitě se
nachází dále nemovitost čp. 87. Obě tyto nemovitosti mají problém s přístupem.
Zajištění bezproblémového přístup k těmto nemovitostem a předejití možným sporům
v budoucnu by mělo být prioritou, proto by město v této lokalitě zatím nemělo žádné
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pozemky prodávat a nejprve s majiteli tyto záležitosti projednat. Je možné projednání
tohoto bodu i odložit. Obdobně město do jednání s těmito vlastníky nebude činit
žádné kroky ohledně pronájmu pozemku parc. č. 107/20.
Diskuse: O. Fábera řekl, že on je pro projednání tohoto bodu a hlasování o záměru
prodeje. Doporučuje záměr prodeje v této chvíli zamítnout.
Návrh na znění usnesení:
106/19 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. parc. č. 107/20, pac. č.
107/22 a parc. č. 772/1 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Hlasování: 8 proti, usnesení nebylo schváleno.
Nyní jsme u přidaného bodu, kterým je Bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM do
vlastnictví města v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Jedná se o pozemek parc. č. 810/4 o
výměře 97 m2 z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po
schválení bezúplatného převodu od ÚZSVM bude pozemek převeden do majetku
města. Jedná se o zpevněné prostranství – dle pasportu místních komunikací
označené jako 1/c U Klubu.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
99/19 – ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 810/4 v k. ú. Rabštejn
nad Střelou do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Starosta převzal slovo. Dalším bodem v programu je Základní škola – smlouvy o dílo
– rekonstrukce předsíní WC v 1. NP. Na 6. zasedání zastupitelstva jsme projednali a
schválili smlouvy na rekonstrukce WC v 1. NP základní školy. V rozpočtu těchto
smluv se nepočítalo s rekonstrukcí předsíní těchto WC.
Diskuse:
Starosta řekl, že se může stát, že jedna z předsíní se nestihne o prázdninách udělat.
Potom by se musela dokončit při dalších prázdninách třeba v zimě, nebo až o dalších
letních prázdninách. Proto je i prodloužený termín dokončení ve smlouvách o dílo.
Ředitelka školy P. Cimlerová uvedla, že se jedná o jeden komplex, který by měl mít
stejný design, proto požádala starostu, aby se tyto předsíně opravily také. Dále
doplnila, že by byla ráda, pokud by se akce dokončila celá již před zahájením nového
školního roku.
Návrh na znění usnesení:
100/19 – ZM schvaluje Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ 73457981, která
je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
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Před hlasováním J. Haala oznámil svůj možný střet zájmů, protože je zaměstnancem
firmy Josef Sedláček.
Návrh na znění usnesení:
101/19 – ZM schvaluje Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem, IČ: 69936200,
která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Městská památková zóna Manětín – dotace z Ministerstva kultury
ČR pro rok 2019. Z programu regenerace městských památkových zón jsme letos
pro MPZ Manětín získali dotaci ve výši 1 690 000 Kč, která by se měla použít na
opravu varhan na v kostele sv. Barbory a na 3. etapu stavebních úprav interiéru
kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně. Protože se jedná o dvě akce, nemůže
Ministerstvo kultury převést tyto peníze přímo vlastníkovi památky, tj.
Římskokatolické farnosti Manětín, ale převede je rozhodnutím městu. Město tyto
prostředky může převést vlastníkovi památky pouze veřejnoprávní smlouvou. Jedná
o částku vyšší než je 50 000 Kč, proto musí smlouvu schválit zastupitelstvo. Tento
bod bude projednán až na příštím zasedání, protože město dosud neobdrželo
rozhodnuté od Ministerstva kultury a nemohlo připravit smlouvy s podmínkami
z tohoto rozhodnutí.
Další bod programu je Přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje. Jedná
se o dotaci na Kanalizaci a ČOV Manětín, která se začne letos realizovat.
Z dotačního titulu Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019 město
získalo 5 000 000 Kč.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
102/19 – ZM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 5 000 000 Kč z Dotačního
programu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2019.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod je Žádost o součinnost – výběr kandidátů na přísedící soudu. Město
obdrželo dopis od Okresního soudu Plzeň sever s žádostí o součinnost při výběru
nových přísedících soudu, a to z občanů, kteří funkci přísedících dosud nevykonávali.
U případných kandidátů na tuto funkci je nutné, aby jejich zaměstnavatel byl vstřícný
při jejich uvolňování ze zaměstnání. Četnost předvolání jednotlivých přísedících
závisí na celkovém počtu zvolených přísedících. Maximální doba je do 20 dní
zasedání u soudu v kalendářním roce na jednoho přísedícího. V dopise je dále
uvedeno, že je nutné zajistit řádné a kvalitní fungování soudu a přísedících je
dlouhodobě nedostatek, a proto je součinnost s městy a obcemi i z hlediska významu
dané funkce pro činnost soudu nezbytná.
Výkonu funkce přísedícího soudu je veřejná funkce. Ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb.
v platném znění, může být přísedícím ustanoven každý občan České republiky, který
je způsobilý k právním úkonům, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají
záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let
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a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a přidělením k určitému soudu.
Přísedící jsou voleni na dobu 4 let a jejich funkce začíná dnem složení slibu. Zájem o
funkci projevila paní
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
103/19 – ZM schvaluje paní
Plzeň-sever.

jako přísedící Okresního soudu

Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
Došli jsme k bodu Územní studie – parcelace lokality Z3 – Manětín pod horou. Na
začátku června se konala schůzka, kde se projednával návrh regulativů pro územní
studii, která se týká budoucí obytné zóny v lokalitě pod horou v Manětíně. Návrh
těchto regulativů, které ze schůzky vzešly, jste obdrželi. Zastupitelstvo by je mělo
projednat.
Diskuse:
Místostarosta J. Burda uvedl některé z regulativů – Hřebeny střech budou
rovnoběžně s osou komunikace, uliční čára je 6 m od hranice pozemku sousedícím
s komunikací, zastavěnost pozemku RD bude max. 200 m2, maximální zastavěnost
pozemku 250 m2, střecha jednoduchá sedlová, polovalbová 30° - 45°, obdélníkový
půdorys, tvar L, T, střešní krytina barva pouze doporučení, ale měla by respektovat
vzhled dle původní historické zástavby. Oplocení maximálně do výšky 1,6 m
s podezdívkou 50 cm. O. Fábera řekl, že proti regulativům nic nemá, ale nelíbí se mu
dopravní řešení, proto se hlasování zdrží.
Návrh na znění usnesení:
104/19 – ZM schvaluje návrh regulativů k zapracování do Územní studie a
celkovou situaci stavby – parcelace lokality Z 3, které jsou přílohou tohoto
usnesení č. 6.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel hlasování (O. Fábera), usnesení bylo schváleno.
Předposledním bodem dnešního programu je ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v k. ú. Manětín. Jedná se o
smlouvu IV-12-0014771/SOBS VB/2. Dotčenými pozemky ve vlastnictví města jsou
pozemky parc. č. 1477/1, 1476/1, 1746/2 a 1486/79 v k. ú. Manětín. Obsahem
věcného břemene je umístění podzemního kabelového vedení. Znění smlouvy a
situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
105/19 – ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby v k. ú. Manětín, č. IV-12-0014771/SOBS VB/2, která
je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno.
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Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali. Proběhla
krátká diskuse o sekání trávy v jednotlivých částech města a v samotném Manětíně.
V Manětíně 28. 6. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Josef Haala

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

Miloslav Brož

..........................................
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 26. 6. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
91/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
92/19 – program 8. zasedání ZM.
93/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
94/19 – ověřovateli zápisu pana Josefa Haalu a pana Miloslava Brože.
95/19 – rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
96/19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO-KOM, a. s., IČ 2134701, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
97/19 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/19 o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Manětína za
cenu 50 Kč/m2.
98/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 426/2 o výměře 328 m 2 v k. ú. Manětín za cenu 100
Kč/m2.
99/19 – bezúplatný převod pozemku parc. č. 810/4 v k. ú. Rabštejn nad Střelou do majetku města
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
100/19 – Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ 73457981, která je přílohou tohoto usnesení č.
4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
101/19 – Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem, IČ: 69936200, která je přílohou tohoto usnesení č.
5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
102/19 – přijetí účelové dotace ve výši 5 000 000 Kč z Dotačního programu vodohospodářské
infrastruktury pro rok 2019.
103/19 – paní
jako přísedící Okresního soudu Plzeň-sever.
104/19 – návrh regulativů k zapracování do Územní studie a celkovou situaci stavby – parcelace
lokality Z 3, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 6.
105/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v k.
ú. Manětín, č. IV-12-0014771/SOBS VB/2, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
106/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. parc. č. 107/20, pac. č. 107/22 a parc. č. 772/1 v k. ú.
Rabštejn nad Střelou.
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Josef Haala

Miloslav Brož

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

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

Zpráva o činnosti starosty 30. 5. 2019 – 26. 6. 2019
Manětínské městské slavnosti 2019
Děkuji paní místostarostce Janouškovcové a všem, kdo se zasloužili o letošní městské
slavnosti. Také za výstavu fotografií v kulturním domě p. dr. Sukovi.
Dotace
PZAD – Západní škarpa – 2 miliony, CELKOVÉ NÁKLADY 2,3 – smlouvy podepsány. Podklady
byly odeslány na MK ČR.
MPZ – Manětín – 1,69 milionu Kč a MPZ Rabštejn – 400 tisíc Kč. Podklady pro rozhodnutí
odeslány.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- dotace na regionální funkci knihoven 2019 – 157.895,- Kč – podepsána smlouva o dotaci.
- dotace na rekonstrukci hřiště – 808.000,- Kč – obdrželi jsme na účet 300.000,- Kč – smlouva
o dotaci podepsána. Dáme do toho 508.000,- Kč.
- dotace na rekonstrukci WC ve škole – PSOV – Dotace 300.000,- Kč. Náklady 577.707,- Kč.
smlouva o dotaci z naší strany podepsána.
- dotace na kanalizaci a ČOV – až 5 mil. Kč. Schváleno 5 milionů Kč na letošní rok.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – byla podána žádost o dotaci – Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – změna MAP vzdělávání a poté žádost na vybavení učeben a
bezbariérovost. Bude ve 2. polovině června. Alokace 14 mil. Kč. 1 projekt max. 3 miliony
s DPH. Akceptují i poslední aktualizaci MAPu. Aspoň žádost pro stavební úřad – je-li to nutné.
Realizace až do června 2023.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Schválená dotace od Plzeňského kraje na pořízení zametacího stroje za traktor 400.000,- Kč.
Podíl města je 95.822,- Kč. Podepsána smlouva o dotaci. Dodání stroje bude v červenci.
Kanalizace a ČOV Manětín
25. 6. 2019 předáno staveniště a budou zahájeny stavební práce. Obdrželi jsme rozhodnutí o
poskytnutí dotace od SFŽP a schválení dotace od Plzeňského kraje. Práce byly zahájeny.
Kanalizační poklopy se znakem města – cena cca 250 tisíc Kč. chceme to? Já bych byl pro.
Elektrifikace
Radějov: termín realizace do 30. 9. 2019. Byl vybrán dodavatel – SPIE Elektrovod, a.s. už se
pracuje. Konalo se jednání na Radějově, kde se vše dořešilo. Všichni zaplatili druhou polovinu
připojovacího poplatku (500,- Kč/A). 62.500,- Kč bude odesláno na ČEZ Distribuci, a.s.
Vysočany – nabídka na nová okna pro obecní dům
5 oken včetně parapetů vnitřních a vnějších a 1 dveře – 69.232,- Kč včetně DPH bez
zednického začištění.
Oprava místních komunikací
Bylo nám nabídnuto 1000 tun recyklátu ze silnice Plasy – Kralovice. Tím bychom chtěli
vyspravit některé místní komunikace a to cestu od vodárny kolem letiště k lesu a také
komunikace v Kotanči. Dnes proběhla ve spolupráci se ZDV Manětín – oprava komunikace
z Manětína k letišti.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 31. července 2019 v KD v Brdě.
Ve Vladměřicích, dne 26. 6. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
MěstoManětín
Manětín
Organizace: 00258091
00258091 Město
Číslo
změny :
Číslo změny:
5
26.06.2019
Dne:
Text
rozpočtového
opatření: Navýšení
příjmůa avýdajů
výdajů
rozpočtu
Text rozpočtového opatření:
Navýšení příjmů
rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
3639
231 13
1340
231 13
4222

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
2212
231 13
5213
231 13
3639
231 13
3412
231 13
3419
231 13
6171
231 13
2141
231 13
4351
231 13
4359
231 13
3636

Komunální služby a územní rozvoj
Popl. za provoz systému na svoz odpadu
Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem příjmy

23,00 Kč
20,00 Kč
300,00 Kč
343,00 Kč

Silnice
Krizová opatření
Komunální služby a územní rozvoj
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Činnost místní správy
Vnitřní obchod
Osobní asistence, pečovatelská služba
Ostatní služby sociální péče - dovážka obědů
Územní rozvoj
Celkem výdaje

200,00 Kč
50,00 Kč
525,00 Kč
808,00 Kč
130,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
20,00 Kč
10,00 Kč
70,00 Kč
343,00 Kč

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

starosta města

-

-

-

38 081,495 Kč Přebytek rozpočtu je určen na splátky
35 557,195 Kč úvěrů města.
2 520,000 Kč
2 524,300 Kč
4,300 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 5

Příjmy
3639 - navýšení příjmů z prodeje pozemků
1340 - navýšení příjmů z poplatku za svoz odpadu
4222 - dotace od KÚ na rekonstrukci fotbalového hřiště v Manětíně
Výdaje
2212 - navýšení výdajů na opravu silnice ve Stvolnech
5213 - obec má povinnost vyčlenit prostředky na řešení krizových situací, letos byl pro tyto
potřeby vytvořen nový paragraf, částka je na uvážení obce
3412 - výdaje na rekonstrukci hřiště v Manětíně (z toho 300 tis. dotace, 130 tis. přesunutý
příspěvek na činnost pro TJ Sokol Manětín pro rok 2019 = par. 3419, 378 tis. vlastní podíl
města- převeden z par. 3639)
2141, 6171 - přesutí výdajů na upomínkové předměty na Oslavy města 850 let ze správy
na vnitřní obchod
4351 - navýšení výdajů na zajištění pečovatelské služby
4359 - snížení výdajů na dovážku obědů seniorům
3636 - snížení výdajů pro Manětínsko-nečtinský mikroregion - na nákup zametacího stroje byla
poskytnuta nižší částka než bylo rozpočtováno
3639 - z tohoto paragrafu byly převedeny prostředky na par. 3412, 5213, 4351 a 2212

SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany

Antonín Moule,
místo podnikání: Lešovice 12, 331 63 Nečtiny
IČ: 734 57 981, DIČ: CZ8205302061
-

dále jen zhotovitel -

a
Město Manětín
IČ: 00258091, DIČ: CZ00258091
se sídlem v Manětíně čp. 89, 331 62 Manětín
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- dále jen objednatel se dohodly a podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012. Sb. Občanského zákoníku uzavřely tuto
smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže
specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce předsíní sociálního zařízení v přízemí budovy
základní školy v čp. 12 v Manětíně.
Dílem se rozumí provedení rekonstrukce předsíní sociálního zařízení v přízemí budovy základní školy
v čp. 12 v Manětíně. Zhotovitel provede práce dle cenové nabídky.
II.
Místo plnění díla
Místem plnění díla je budova čp. 12 v Manětíně, která je ve vlastnictví objednatele.
III.
Doba plnění díla
Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel převezme staveniště dne 1. července 2019, zahájí provádění
díla a dokončené dílo předá objednateli nejpozději do 30. srpna 2020.
Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 2 dny předem k převzetí hotového díla. O předání hotového díla
se sepíše protokol, ve kterém bude uveden stav díla v době jeho předání. Objednatel není povinen
převzít dílo, které má vady nebo nedodělky, i když tyto nebrání užívání díla.
IV.
Cena díla
Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce 75.090,-- Kč včetně DPH (slovy:
sedmdesátpěttisícdevadesát korun českých). Tato cena je blíž specifikována v nabídce zhotovitele, kde
je přesně specifikována dodávka materiálu a prací. Tato nabídka je přílohou a nedílnou součástí této
smlouvy. Rozpočet je úplný a závazný.
Účastníci dále ujednali, že cena bude zaplacena bankovním převodem na základě faktury vystavené
zhotovitelem po předání dokončeného díla. Splatnost ceny je 15 dnů od vystavení faktury
zhotovitelem bez vad a nedodělků. Splatnost ceny je 15 dnů od vystavení faktury zhotovitelem.
V.
Vlastnictví díla
Po celou dobu provádění díla je dílo ve vlastnictví objednatele.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje objednateli provádět dílo s odbornou péčí v souladu s účelem této
smlouvy a platnými technickými normami.
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště dne 1. 7. 2019. Zhotovitel převezme
staveniště od objednatele formou zápisu.
Zhotovitel je povinen přizvat objednatele 2 dny předem ke kontrole provedené práce před tím,
než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se
nepřístupnými.
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo a jeho provádění kdykoliv v jeho průběhu. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ve lhůtě určené ve
výzvě, může objednatel odstoupit od této smlouvy.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit. Obdobně je zhotovitel oprávněn postupovat v případě, kdy zjistí potřebu víceprací,
které nebyly uvedeny v nabídce.
Zhotovitel je oprávněn ze zdrojů objednatele a na náklad objednatele odebírat vodu a
elektrickou energii.
Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, nesmí
klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit
zhotoviteli ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá
za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII.
Smluvní pokuty
Smluvní strany si ujednaly níže uvedené smluvní pokuty:
a) při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení,
b) při prodlení objednatele s placením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od písemného vyzvání poškozenou stranou a jejich
zaplacením není dotčen nárok poškozeného na úhradu případně vzniklé škody.

1.

VIII.
Záruka za jakost
Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva něco jiného, platí obecná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě oboustranně potvrzeného písemného dodatku.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, nabývá platnosti dnem jejího oboustranného
podpisu a každý z účastníků smlouvy obdrží jedno oboustranně potvrzené vyhotovení.
Přílohy:
- Položkový rozpočet
V Manětíně dne ……………………

…..……………………………………….
Objednatel
Město Manětín
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

……………………………………….
Zhotovitel

SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany

Josef Sedláček,
místo podnikání: Mlýnská 193, 364 52 Žlutice
IČ: 699 36 200, DIČ: CZ7207292059
-

dále jen zhotovitel -

a
Město Manětín
IČ: 00258091, DIČ: CZ00258091
se sídlem v Manětíně čp. 89, 331 62 Manětín
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- dále jen objednatel se dohodly a podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012. Sb. Občanského zákoníku uzavřely tuto
smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže
specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
Předmětem této smlouvy je provedení instalatérské části rekonstrukce předsíní sociálního zařízení
v přízemí budovy základní školy v čp. 12 v Manětíně.
Dílem se rozumí provedení instalatérské části rekonstrukce předsíní sociálního zařízení v přízemí
budovy základní školy v čp. 12 v Manětíně. Zhotovitel provede práce dle cenové nabídky.
II.
Místo plnění díla
Místem plnění díla je budova čp. 12 v Manětíně, která je ve vlastnictví objednatele.
III.
Doba plnění díla
Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel převezme staveniště dne 1. července 2019, zahájí provádění
díla a dokončené dílo předá objednateli nejpozději do 30. srpna 2020.
Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 2 dny předem k převzetí hotového díla. O předání hotového díla
se sepíše protokol, ve kterém bude uveden stav díla v době jeho předání. Objednatel není povinen
převzít dílo, které má vady nebo nedodělky, i když tyto nebrání užívání díla.
IV.
Cena díla
Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce 59.048,-- Kč včetně DPH (slovy:
padesátdevěttisícčtyřicetosm korun českých). Tato cena je blíž specifikována v nabídce zhotovitele,
kde je přesně specifikována dodávka materiálu a prací. Tato nabídka je přílohou a nedílnou součástí
této smlouvy. Rozpočet je úplný a závazný.
Účastníci dále ujednali, že cena bude zaplacena bankovním převodem na základě faktury vystavené
zhotovitelem po předání dokončeného díla. Splatnost ceny je 15 dnů od vystavení faktury
zhotovitelem bez vad a nedodělků. Splatnost ceny je 15 dnů od vystavení faktury zhotovitelem.
V.
Vlastnictví díla
Po celou dobu provádění díla je dílo ve vlastnictví objednatele.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje objednateli provádět dílo s odbornou péčí v souladu s účelem této
smlouvy a platnými technickými normami.
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště dne 1. 7. 2019. Zhotovitel převezme
staveniště od objednatele formou zápisu.
Zhotovitel je povinen přizvat objednatele 2 dny předem ke kontrole provedené práce před tím,
než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se
nepřístupnými.
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo a jeho provádění kdykoliv v jeho průběhu. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ve lhůtě určené ve
výzvě, může objednatel odstoupit od této smlouvy.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit. Obdobně je zhotovitel oprávněn postupovat v případě, kdy zjistí potřebu víceprací,
které nebyly uvedeny v nabídce.
Zhotovitel je oprávněn ze zdrojů objednatele a na náklad objednatele odebírat vodu a
elektrickou energii.
Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, nesmí
klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit
zhotoviteli ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá
za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII.
Smluvní pokuty
Smluvní strany si ujednaly níže uvedené smluvní pokuty:
a) při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení,
b) při prodlení objednatele s placením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od písemného vyzvání poškozenou stranou a jejich
zaplacením není dotčen nárok poškozeného na úhradu případně vzniklé škody.

1.

VIII.
Záruka za jakost
Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva něco jiného, platí obecná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě oboustranně potvrzeného písemného dodatku.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, nabývá platnosti dnem jejího oboustranného
podpisu a každý z účastníků smlouvy obdrží jedno oboustranně potvrzené vyhotovení.
Přílohy:
- Položkový rozpočet
V Manětíně dne ……………………

…..……………………………………….
Objednatel
Město Manětín
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

……………………………………….
Zhotovitel

