Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 12Ř/2000 Sb., ve znění pozdějších p edpisů,
zahajuji 43. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 27. června 2018 do KD Vladmě ice a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je p ítomno 9 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: L. Šafr, J. Burda, V. Janouškovcová, O. Fábera se dostaví.
__________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva města bylo ádně svoláno a vyhlášeno a může se
právoplatně usnášet ve všech bodech jednání.
Zápis z p edchozího, tj. čty icátéhodruhého, zasedání byl ově en a
v kancelá i 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.
Navrhuji, aby se dnešní jednání ídilo tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení
Volba zapisovatele a ově ovatelů zápisu
Zpráva starosty
Rozpočtové opat ení
Závěrečný účet města za rok 2017
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Stvolny
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Manětín
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Rabštejn nad St elou
Prodej pozemku v k. ú. Stvolny
P ijetí dotace od Plzeňského kraje
Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti v k. ú. Manětín
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
s Manětínsko-nečtinským mikroregionem
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
s TJ Sokol Manětín
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
s ímskokatolickou farností Manětín
Aktualizace jednacího ádu zastupitelstva
ČOV a kanalizace Manětín
Volby – stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 201Ř-2022
Dodatek smlouvy o dílo – Oprava komunikací v části Vladmě ice
Různé, diskuse, závěr

Má někdo z členů zastupitelstva města k programu nějakou p ipomínku?
M. Liška uvedl, že by chtěl projednat okamžité zrušení nájemní smlouvy na
koupaliště spolku Baroko v Čechách a J. Fencl požádal o p idání bodu Zpráva o
činnosti finančního výboru. Oba souhlasili, že tyto body budou projednány v bodě
různé.
Návrh na znění usnesení:
84/18 - ZM schvaluje program 43. zasedání ZM.
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Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno. Program dnešního jednání byl schválen.
P ejdeme k volbě zapisovatele, ově ovatelů zápisu.
Navrhuji, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Eva Vaňková. Má někdo
jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
85/18 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno, paní Eva Vaňková byla zvolena
zapisovatelkou dnešního jednání.
Doporučuji, aby ově ovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Fencl a pan Miloslav Brož.
Má někdo jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
86/18 - ZM schvaluje ově ovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno. Oba navržení byli zvoleni ově ovateli
zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyní bych Vám rád p ednesl zprávu o činnosti starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města. Starosta čte zprávu a podává vysvětlení
k p edneseným bodům. Otvírám diskusi ke zprávě starosty. Místostarosta doplnil
informace o tom, že během prázdnin bude dokončena rekonstrukce zbrojnice
v Manětíně, kde se buduje nová šatna, záchod a sprcha pro pot eby výjezdové
jednotky.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
83/18 - ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je p ílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opat ení, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opat ení č. 5. Starosta p edal slovo paní
, která odůvodnila jednotlivé položky rozpočtového opat ení.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
87/18 - ZM schvaluje rozpočtové opat ení č. 5, které je p ílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
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Dalším bodem dnešního programu je projednání závěrečného účtu města za rok
2017. V souladu se zákonem byl závěrečný účet vyvěšen na ú ední desce a na
internetových stránkách města. Zastupitelé obdrželi odkazy na veškeré dokumenty,
které jsou součástí závěrečného účtu v p edstihu. Nyní poprosím
, aby pro
zde p ítomné občany uvedla některé základní údaje o hospoda ení města
v uplynulém roce z tohoto dokumentu.
Diskuse:
J. Fencl p idal informace o splácení úvěrů města a uvedl, že finanční výbor
závěrečný účet projednal a doporučuje jej ke schválení.
Návrh na znění usnesení:
88/18 – ZM schvaluje celoroční hospoda ení města a závěrečný účet města za
rok 2017 včetně zprávy Krajského ú adu Plzeňského kraje, odboru
ekonomického, oddělení p ezkoumávání hospoda ení obcí a kontroly o
výsledku p ezkoumání hospoda ení města za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Návrh na znění usnesení:
89/18 – ZM schvaluje účetní závěrku města za účetní období 2017.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Záměr prodeje pozemku v k. ú. Stvolny. Obdrželi jsme žádost o
odkoupení části pozemku pozemku parc. č. 1617/5 o výmě e cca 20 m2. Pozemek
nebyl p i obnově katastrálního operátu oddělen. O pozemek žádají vlastníci p ilehlé
nemovitosti. Podklady k tomuto bodu, včetně zákresu pozemku do mapy jste
obdrželi. Místostarosta doplnil, že se byl na místě podívat, s žadateli mluvil a
doporučuje záměr prodeje ke schválení.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
90/18 – ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/5 o výmě e
cca 30 m2 v k. ú. Stvolny.
Hlasování: 9 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je Záměr prodeje pozemků v k. ú. Manětín. Obdrželi jsme dvě žádosti
o odkoupení pozemků.
První žádost je od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, která žádá o projednání
prodeje části pozemku parc. č. 1644/4 o výmě e ř1ř m2. SÚS nechala zpracovat
geometrický plán. Od pozemku byla oddělena část, kde se nachází komunikace,
která není p edmětem jejich žádosti. V současné době má SÚS tento pozemek od
města pronajatý za 3ŘŘŘ Kč. Což je původní výměra pozemku ř72 m 2 za 4 Kč/m2.
Jedná se o skládku posypového materiálu. Podklady k tomuto bodu, včetně zákresu
pozemku do mapy jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
91/18 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1644/4 o výmě e ř1ř m 2
v k. ú. Manětín dle GP 664-1052/2018.
Hlasování: 7 pro, 2 proti (M. Liška, J. Haala), usnesení bylo schváleno.
Druhá žádost, kterou jsme obdrželi je od nových vlastníků budovy hotelu v Manětíně.
Jedná se o pozemek parc. č. 14ř0/3 o výmě e 675 m 2, tj. asfaltovou plochu
u východní části hotelu, kde jsou výjezdy z garáží a zadní vstup. Podklady k tomuto
bodu, včetně žádosti s odůvodněním a zákresem pozemku do mapy jste obdrželi.
Starosta p ivítal pana
, spoluvlastníka hotelu.
Na jednání zastupitelstva se dostavil O. Fábera. Počet p ítomných členů
zastupitelstva stoupl na 10.
Diskuse:
se odkázal na žádost, kde jsou uvedeny důvody, proč o pozemek žádají.
P íští rok by chtěli začít s rekonstrukcí hotelu, který by měl být v budoucnu
provozován jako hotel nebo penzion. Pozemek d íve sloužil pro zásobování hotelu,
jsou tam výjezdy z garáží. V současné době je tam pozůstatek h iště, které pozbývá
účel, neboť vedle je nové víceúčelové h iště. J. Fencl reagoval, že toto víceúčelové
h iště je provozováno v nějakém režimu a není volně p ístupné tak, jako je pozemek
u hotelu. Pokud bude tento pozemek prodán, měla by se obec postarat o nějakou
náhradu volně p ístupného h iště pro děti a mládež. Starosta ekl, že dosud město
prodej tohoto pozemku a dalších souvisejících pozemků podmiňovalo uvedením
budovy do provozu po její rekonstrukci. Vždy byla sepsána smlouva o budoucí kupní
smlouvě s tím, že až bude budova v provozuschopném stavu, teprve dojde k jejich
prodeji a p evodu. Zatím město prodalo minulému vlastníkovi jen pozemek pod
budovou. M. Liška ekl, že p i rekonstrukci budou majitelé tuto plochu pot ebovat
určitě jako staveniště a sklad materiálu. J. Hruška ekl, že používat tento pozemek
jako h iště je v tom současném stavu nebezpečné. Dále uvedl, že majitelů a zájemců
o hotel a jejich slibů jsme si vyslechli v minulosti už dost. Uvítal, že novými vlastníky
jsou místní lidé, které známe a máme k nim důvěru. J. Haala se p idal s tím, že
město zatím vždy jednalo s cizími lidmi, ale toto je jiný p ípad. O. Fábera ekl, že
pozemek logicky souvisí s hotelem a že by město mělo prodej podpo it.
Návrh na znění usnesení:
92/18 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1490/3 o výmě e 675 m2
v k. ú. Manětín.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (starosta), usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Záměr prodeje pozemku v k. ú. Rabštejn nad St elou. Tento záměr
jsme již projednali a schválili na 33. zasedání ZM v srpnu minulého roku. Teprve nyní
jsme obdrželi návrh geometrického oddělení. Protože již uběhl témě rok od
schválení záměru a nyní došlo k up esnění výměry oddělovaného pozemku je t eba
záměr projednat opětovně. Pozemek dle geometrického plánu byl oddělen
z pozemku parc. č. 772/1, který je veden jako komunikace. Ve skutečnosti ale
komunikace vede výše po lesním pozemku parc. č. 107/20, který je také ve
vlastnictví města. Oddělovaný pozemek do komunikace nezasahuje, neboť je již
několik let oplocen a užíván majitelem p ilehlého domu, který o pozemek žádá.
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Podklady k tomuto bodu, včetně návrhu geometrického plánu, který bude p ílohou
k záměru prodeje, jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
93/18 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 772/4 o výmě e 38 m2
v k. ú. Rabštejn nad St elou dle návrhu geometrického plánu.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (O. Fábera), usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Prodeje pozemku v k. ú. Stvolny. Na minulém zasedání jsme
schválili záměr prodeje pozemku parc. č. 1617/36 o výmě e 40 m 2. Dnes bychom
měli projednat jeho prodej žadatelům. Záměr prodeje byl vyvěšen na ú ední desce od
6. 6. 2018 do 22. 6. 2018. Vl. Maršán ohlásil možný st et zájmů.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
94/18 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1617/36 v k. ú. Stvolny za cenu
50 Kč/m2 manželům
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel hlasování (L. Maršán), usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je P ijetí dotace od Plzeňského kraje. Zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo městu dne 11. 6. 201Ř dotaci z dotačního titulu Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé pot eby obcí Plzeňského kraje 201Ř.
Jde o dotaci na opravu propustku v Lipí. P ed podepsáním smlouvy o dotaci musí
zastupitelstvo města p ijetí dotace schválit.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
96/18 - ZM schvaluje p ijetí dotace ve výši 76 000 Kč z dotačního titulu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé pot eby obcí Plzeňského kraje 201Ř.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Smlouva o z ízení věcného b emene – služebnosti v k. ú.
Manětín. Město je nově vlastníkem pozemků parc. č. 600/3 a parc. č. 600/4, v k. ú.
Manětín. Město obdrželo žádost vlastníků p ilehlé zahrady, který má p es tyto
pozemky p ístup k zahradě a s původním vlastníkem pozemků měl vstup smluvně
zajištěn. Nechal vyhotovit geometrický plán s vyznačením b emene – služebnosti.
Město následně p ipravilo podle tohoto plánu smlouvu o z ízení služebnosti stezky a
cesty ve prospěch spoluvlastníků pozemku parc. č. 600/1, která bude po schválení
zastupitelstvem vložena do katastru nemovitostí.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
95/18 – ZM schvaluje Smlouvu o z ízení služebnosti stezky a cesty, která je
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p ílohou tohoto usnesení č. 3, a pově uje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bod na programu dnešního zasedání je Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí
p íspěvku Manětínsko-nečtinskému mikroregionu. Jedná se o krytí nákladů
souvisejících s akcí „Po ízení p ívěsné vysokozdvižné plošiny pro pot eby
Manětínsko-nečtinského mikroregionu“. Plošina je z části hrazena z dotace od
Plzeňského kraje. Zbývající částka k doplacení je rozdělena mezi obce. Město
Manětín by mělo hradit 146 284 Kč.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
97/18 – ZM schvaluje Ve ejnoprávní smlouvu s Manětínsko-nečtinským
mikroregionem, IČ 712 02 960, o poskytnutí finančního p íspěvku z rozpočtu
města, která je p ílohou tohoto usnesení č. 4, a pově uje starostu města jejím
podpisem.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem dnešního programu je Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín. Tato dotace na činnost TJ
Sokol Manětín byla schválena již p i schvalování rozpočtu města na rok 2018, a to ve
výši 130 000 Kč. P evážná část financí je využívána na údržbu hracích ploch a
areálu a na práci s mládeží. Návrh smlouvy jste obdrželi. Starosta p ivítal na jednání
zástupce TJ Sokol, pana
.
Diskuse: J. Haala se zeptal na koncepci Sokola p i práci a trénování dětí.
vysvětlil, že hlavní problém je personální, na trénování je nedostatek lidí, kte í by to
dělali ve svém volnu. Dále hovo il o dalších aspektech, které nejsou jednoduché –
souhlasech rodičů, ochraně osobních údajů, systému registrací fotbalové asociace,
systému p ihlašování do soutěže, s riziky možných pokut a sankcí s tím
souvisejících, pokud se nesplní nějaká povinnost či v průběhu soutěže se oddíl
odhlásí. Dotace, kterou dostává Sokol od města, slouží p edevším na údržbu hrací
plochy. Sokol šet í peníze na větší akci rekonstrukce h iště, která by měla
proběhnout p íští rok. Dotace byla vždy městu v ádném termínu vyúčtována. M.
Liška ekl, že reklamu městu dělají spíše mladí hasiči a v poslední době
Lukost elecký oddíl KOSu než TJ Sokol, proto se mu poskytnutí takové částky
z rozpočtu města nezdá adekvátní.
Návrh na znění usnesení:
98/18 – ZM schvaluje Ve ejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín, IČ 14702ř67, která je p ílohou tohoto
usnesení č. 5, a pově uje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 7 pro, 2 proti (M. Liška, J. Pešík), 1 se zdržel (J. Fencl), usnesení bylo
schváleno.
Nyní jsme u bodu Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města s ímskokatolickou farností Manětín. O tomto bodu jsme již hovo ili na
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minulém zasedání zastupitelstva. Jedná se o pokračování opravy zdi u h bitova
v Manětíně. Tato zeď na severní straně starého h bitova u potoka je ve vlastnictví
farnosti. O dotaci může žádat jen vlastník. Farnost tedy zažádala o dotaci na krajský
ú ad. Podíl vlastníka k dotaci by měl být 75 000 Kč. Jedná se o zeď ve špatném
stavu okolo p ední části h bitova (parc. č. 1Ř24), který provozuje město. Dnes
bychom měli projednat poskytnutí této částky farnosti ve ejnoprávní smlouvou.
Starosta dále uvedl, že zahájí jednání s farností ve věci bezúplatného p evodu
pozemků a zdi u tzv. starého h bitova do vlastnictví města.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
99/18 - ZM schvaluje Ve ejnoprávní smlouvu s ímskokatolickou farností
Manětín, IČ: 477 322 53, která je p ílohou tohoto usnesení č. 6, a pově uje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: ř pro, 1 se zdržel (J. Fencl), usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem v programu je Aktualizace jednacího ádu zastupitelstva. Po
upozornění pově ence pro ochranu osobních údajů na problém nedostatečné
ochrany osobních údajů v těchto dokumentech a v souladu s jeho doporučením jsme
museli dosud zve ejňované zápisy a usnesení sejmout z internetových stránek.
Důvodem pro nezve ejňování zápisů a usnesení zastupitelstva, a to i zpětně, je nová
úprava ochrany osobních údajů dle na ízení GDPR a z ní plynoucí postihy za
porušení, které jsou dnes již reálně ukládány obcím. V jednacím ádu zastupitelstva
máme větu „Zápis ze zasedání zastupitelstva města je uložen na městském ú adě
k nahlédnutí a zároveň se zve ejní na internetových stránkách města.“ Navrhuji proto
v jednacím ádu zastupitelstva v čl. IX. Hlasování a v bodu ř. vypuštění části věty: „a
zároveň se zve ejní na internetových stránkách města“. Žádný zákon městu
povinnost zve ejňovat tyto zápisy a usnesení neukládá. Do zápisů a usnesení
zastupitelstva je možno v souladu s § 16 zákona o obcích nahlédnout na Městském
ú adě města Manětín v ú edních hodinách.
Budeme sledovat vývoj doporučení Ú adu pro ochranu osobních údajů a judikatury a
teprve po jejím ustálení budeme zvažovat způsoby zve ejňování těchto dokumentů.
Vypuštění této části věty nebrání budoucímu zve ejnění dokumentů.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
100/18 - ZM schvaluje v Jednacím ádu zastupitelstva města vypustit v bodu 9.
čl. IX. „Hlasování“ část věty „a zároveň se zve ejní na internetových stránkách
města“.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu ČOV a kanalizace Manětín. Starosta informuje o podané dotaci na
stavbu ČOV a kanalizace v Manětíně z Operačního programu životní prost edí 2014–
2020 s tím, že už mělo být rozhodnuto o poskytnutí dotace, ale zatím není. Město
získalo v hodnocení žadatelů 4ř bodů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud ji
získáme, bychom měli obdržet do poloviny července. Pokud rozhodnutí obdržíme, do
10 měsíců musíme zahájit stavbu. Během 10 měsíců tedy musíme vysoutěžit
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zhotovitele, dodavatele TDI a BOZP. Dnes v tomto bodu nebudeme projednávat
žádné usnesení.
Dalším bodem je bod Volby – stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební
období 201Ř-2022. Zastupitelstvo obce může dle § 67 a § 6Ř zákona č. 12Ř/2000
Sb., o obcích stanovit počet členů zastupitelstva na volební období 201Ř-2022, a to
nejpozději Ř5 dní p ed volbami, což je do 12. července 201Ř. Město Manětín může
podle počtu trvale bydlících občanů určit počet členů zastupitelstva v rozpětí od 7 do
15. Pokud nikdo nepodá návrh na změnu počtu členů zastupitelstva, bude platit pro
následující volební období stávající stav, tj. 13 členů.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení: Žádný návrh nebyl podán
P edposledním bodem je Dodatek smlouvy o dílo – Oprava komunikací v části
Vladmě ice. V minulém roce jsme projednali a schválili smlouvu s firmou Froněk spol
s r. o. na opravu komunikací v části obce Česká Doubravice a Vladmě ice. Stavba
má být dokončena do 30. 6. 201Ř. Cena díla pro Vladmě ice měla činit bez DPH
501 ř2ř,0 Kč. Protože se muselo použít více materiálu, byla cena firmou navýšena
na 590 ř44 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně daně je tedy ř65 742,10 Kč místo
858 034 Kč.
Diskuse:
Proběhla diskuse s místními občany, kte í poděkovali za opravu komunikací a
zároveň upozornili na některé závady a nedodělky. Bylo domluveno, že starostovi
p edají seznam těchto závad a starosta je ještě p ed zaplacením díla projedná se
stavbyvedoucím a domluví nápravu.
Návrh na znění usnesení:
101/18 – ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk spol. s r.
o., IČ 47534630, na opravu místních komunikací v části města Vladmě ice a
Česká Doubravice, který je p ílohou tohoto usnesení č. 7, a pově uje starostu
města jejím podpisem.
Hlasování: 8 pro, 2 se zdrželi (J. Fencl a O. Haidlmaier), usnesení bylo schváleno.
V bodě různé vystoupil nejprve J. Fencl se zprávou finančního výboru. Zpráva je
p ílohou tohoto zápisu.
Následně M. Liška zopakoval svůj požadavek na projednání zrušení smlouvy na
pronájem koupaliště spolku Baroko v Čechách, protože se včera na školské radě
dozvěděl, že v Manětíně má na koupališti probíhat výuka několika dětí v tzv. Škole
trochu jinak nebo tzv. Škole zábavou. Uvedl, že když byl tento areál pronajímán, tak
to bylo pro mimoškolní činnost dětí a ne k tomuto účelu, který ještě odčerpává děti ze
základní školy. O tom, že tam bude probíhat nějaká výuka, p edstavitel spolku
Baroko v Čechách nemluvil. Dále pan Liška ekl, že má pocit, že p edstavitel spolku
Baroko v Čechách zastupitele oklamal, ne-li obelhal. Starosta zopakoval historii o
snaze založit individuální vzdělávání několika dětí, o které se mluvilo již v loňském
roce. Dále ekl, že se jasně vyjád il, že si nep eje, aby se v prostorách města takové
vzdělávání konalo. Jestliže se jedná o individuální vzdělávání dětí, tak ať probíhá
v rodinách těchto dětí a ne v prostorách města. Mluvil o tom i s p edstavitelem spolku
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baroko v Čechách, který uvedl, že nemají úmysl na koupališti vyučovat. Následná
diskuse o této záležitosti byla ukončena s tím, že starosta zkontaktoval iniciátory
vzniku takového vzdělávání s novou editelkou školy. Město zatím bude celou situaci
sledovat a v p ípadě nutnosti se k projednání vrátí.
Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali.
V Manětíně 2. 7. 2018

Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
Ově ovatelé zápisu:

Jan Fencl

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

Miloslav Brož

………………………….
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Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
83/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je p ílohou č. 1
tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
84/18 – program 43. zasedání ZM.
85/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
86/18 – ově ovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
87/18 – rozpočtové opat ení č. 5, které je p ílohou č. 2 tohoto usnesení.
88/18 – celoroční hospoda ení města a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy Krajského ú adu
Plzeňského kraje, odboru ekonomického, oddělení p ezkoumávání hospoda ení obcí a kontroly o výsledku
p ezkoumání hospoda ení města za rok 2017 bez výhrad.
89/18 – účetní závěrku města za účetní období 2017.
90/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/5 o výmě e cca 30 m2 v k. ú. Stvolny.
91/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1644/4 o výmě e ř1ř m2 v k. ú. Manětín dle GP 664-1052/2018.
92/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 14ř0/3 o výmě e 675 m2 v k. ú. Manětín.
93/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 772/4 o výmě e 3Ř m2 v k. ú. Rabštejn nad St elou dle návrhu
geometrického plánu.
94/18 – prodej pozemku parc. č. 1617/36 v k. ú. Stvolny za cenu 50 Kč/m2 manželům
95/18 – Smlouvu o z ízení služebnosti stezky a cesty, která je p ílohou tohoto usnesení č. 3, a pově uje
starostu města jejím podpisem.
96/18 – p ijetí dotace ve výši 76 000 Kč z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
pot eby obcí Plzeňského kraje 201Ř.
97/18 - Ve ejnoprávní smlouvu s Manětínsko - nečtinským mikroregionem, IČ 712 02 960, o poskytnutí
finančního p íspěvku z rozpočtu města, která je p ílohou tohoto usnesení č. 4, a pově uje starostu města
jejím podpisem.
98/18 – Ve ejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín, IČ
14702ř67, která je p ílohou tohoto usnesení č. 5, a pově uje starostu města jejím podpisem.
99/18 - Ve ejnoprávní smlouvu s ímskokatolickou farností Manětín, IČ: 477 322 53, která je p ílohou
tohoto usnesení č. 6, a pově uje starostu města jejím podpisem.
100/18 - v Jednacím ádu zastupitelstva města vypustit v bodu ř. čl. IX. „Hlasování“ část věty „a zároveň se
zve ejní na internetových stránkách města“.
101/18 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk spol. s r. o., IČ 47534630, na opravu místních
komunikací v části města Vladmě ice a Česká Doubravice, který je p ílohou tohoto usnesení č. 7, a
pově uje starostu města jejím podpisem.

V Manětíně 27. června 2018
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta
Ově ovatelé zápisu:
Miloslav Brož

Jan Fencl

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

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

Zpráva o či

osti starosty 31. 5. 2018 – 27. 6. 2018

Dotace
P)AD MK ČR – o drželi js e přísli ve výši .
.
,- Kč a reko struk i západ í škarpy.
Čeká e a rozhod utí o dota i.
MP) MK ČR – pro MP) Ma ětí a doko če í stave í h úprav i teriéru kostela sv. Jana
Křtitele v Ma ětí ě. Čeká se a rozhod utí o dota i. Pro MP) Ra štej ad Střelou je
400.000,- Kč na další etapu restaurová í varha . Vydá o rozhod utí o dota i.
O drželi js e ko eč ě rozhod utí o dota i a stave í úpravy hasičské z roj i e v Ma ětí ě
700.000,-Kč. Podíl žadatele je vždy
.
,- Kč. Vše usí ýt rov ěž vyúčtová o do září.
Prá e pro íhají.
Žádosti o dotace a Plzeňský kraj:
- Z progra u „)a hová í a o ova pa . hod oty a podstaty e . kultur í pa átky nebo
árod í kult. pa átky 2018“:
- čp. – obnova stře hy dvor ího o jektu – žádost o
.
,- Kč. Čeká e a
rozhod utí. Náhradník.
- Žádost o pokračová í opravy hř itov í zdi – žádost o
.
,- Kč. S hvále á
dotace 300.000,- Kč. D es ude e jed at o veřej opráv í s louvě.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 s hvále á dota e 300.000,- Kč. Podepsa á
smlouva s Plzeňský kraje . Pe íze yly připsá y a účet ěsta.
- Z progra u „Podpora jed otek s orů do rovol ý h hasičů o í Plzeňského kraje v roce
2017“ na velkou opravu cister ové auto o ilové stříkačky většího rozsahu ve výši
1.500.000,- Kč z prostředků Mi isterstva vnitra. Odeslali js e podklady pro vypla e í této
částky a účet ěsta. ) Plzeňského kraje jsme již dostali 500.000,- Kč a spoluúčast ěsta je
2.065.600,- Kč. Ter í využití dota e yl prodlouže do letoš ího roku. CAS Tatra byla
předá a v po dělí 3. 5. 201 . Po zapla e í ude provede o eprodle ě vyúčtová í dota í a
vyhod o e í ak e.
- hasiči – 60.000,- Kč a vy ave í výjezdové jed otky. Dota e e yla poskyt uta.
- a pečovatelskou služ u – čeká e a rozhod utí.
- a havarij í stavy – s hvále a dota e tisí a opravu propustku v Lipí s ěre
k Radějovu. Celkové áklady jsou .
,- Kč. Využije e z dotace 76.000,- Kč. .
je podíl
ěsta. Smlouva o dotaci podepsá a.
- a váleč é hro y – podá a žádost o dota i a
.
,- Kč a o ovu váleč ého hro u
v Lukové.
SÚS PK – pro íhají í akce
Pro íhá rekonstrukce silnice Ma ětí – Stvolny – Močidle a hra i i kraje . Úpl á uzavírka
byla uko če a a v součas é do ě je uzavírka pouze částeč á. Děkuji vše za trpělivost.
Byla doko če a oprava ks propustků za provozu.
Ma ětí sko - ečti ský ikroregio
Byla s hvále a dotace a ploši u. Výše dota e 0.000,- Kč. Celkové áklady budou kolem
823.284,- Kč. Podíl ěsta Ma ětí ude
.
,- Kč. Nečti y
.
,- Kč a Šti hovi e
75.358,- Kč. Byla podepsá a kup í s louva. d es o to ještě ude e jed at.
Ko postéry (300 ks) a štěpkovač – ko postéry jsou distri uová y ezi o ča y zdar a.
Jed otlivé obce zajišťují administrativu kolem smluv. Čeká e a propla e í dota e.
Průtah ěste III. etapa
Bylo vydá o úze í rozhod utí. Město se odvolalo z důvodu esouhlasu s povrchem silnice.
Odvolá í ylo odeslá o a krajský úřad. Čeká e a rozhod utí krajského úřadu.

Čp. 9 – pokračová í rekonstrukce 2018
Pro íhá oprava stře hy a krovu. Doko čuje se o táž krovu a ude polože a ová kryti a
včet ě okapů a svodů. Pro íhají souvisejí í zed i ké prá e a střeše.
) důvodu pra í a střeše dvor ího o jektu e ylo zatí
ož é zprovoz it ové veřej é WC.
Chy í zprovoz it ČOV.
Vý hod í škarpa – osaze í te h ologie kaš y
Byla i stalová a olově á va a do ka e é kaš y. Pro íhá i stala e te h ologie a
zprovoz ě í kaš y.
Rekonstrukce prostor obchodu v čp. 9
Byla doko če a rekonstrukce prostor obchodu v čp. – áklady a
tisí Kč.
Poze ky pro rodi é do y
Byla podá a žádost o připoje í lokality a ČE) Distri u e, a.s. Po o drže í projektové
dokumentace k úze í u říze í. Budou odeslá y dotče é orgá y žádostí o vyjádře í.
Následovat ude žádost o vydá í úze ího rozhod utí.
Ka aliza e a ČOV Ma ětí
Má e plat é stave í povole í. Byla podá a žádost o dota i. Žádost je for ál ě v pořádku a
získala
odů. Čeká e a výsledek.
Leuchtenberg
)ástup i z ašeho part erského ěsta Leu hte ergu se zúčast ili letoš í h Ma ětí ský h
ěstský h slav ostí.
Reko struk e ytů a do ů
Reko struk e ytu po zá hra e – pro ěhla i stala e ového tope í. Byt ude od .
červe e
pro ajmut.
Připoje í čp.
a teplovod – příprava a .
,- Kč. Bude provedeno v srpnu 2018.
Ko kurz a ředitele Základ í školy v Ma ětí ě
Pro ěhl ko kurz a ředitele )Š Ma ětí . Vítěze ko kurzu je Mgr. Pavla Ci lerová.
J e ová í ové ředitelky )áklad í školy Ma ětí , příspěvkové orga iza e pro ěh e v pátek
29. 6. 2018.
Pozvá ky:
Procházky u ě í Jitky Hosprové:
7. 7. 2018 v 18 hodin v Nečti e h v kapli sv. Anny
13. 7. 2018 v 18 hodin v Březí ě v kostele sv. Bartolo ěje
20. 7. 2018 v 18 hodin v Ra štej ě ad Střelou v kostele Sed i olest é Pa y Marie
31. 8. 2018 v 18 hodin v Dol í Bělé v kostele Povýše í sv. Kříže
7. 9. 2018 v , pro školy a v hodi v Ma ětí ě v kostele sv. Ja a Křtitele / sv. Bar ory
18. 9. 2018 v 18 hodin v Žihli v kostele sv. Vá lava
21. 9. 2018 v hodi Chyše a zá ku
. červe e 20018 ve 20 hodin, České trio, Milan Langer – klavír, Da a Vla hová – housle,
Miroslav Petráš – violoncello, program: J. Suk, W. A. Mozart, A. Dvořák
4. srpna 2018, Hude í odpoled e a zá ku v Ma ětí ě, vystoupe í jed é z ejlepší h
světový h Beatles revivalů a světě, THE BACKWARDS - Beatles revival, doprovod é kapely:
Cerberos, Artur, Anakonda Benda
10. srpna 2018 – Líva ová pouť u ěl ů v kostele sv. Barbory
18. srpna 2018, Barok í de pro rodi y s dět i, slav ost í zako če í Let ího arok ího
festivalu
19. – 26. srpna 2018 – Workship 2018 – do rovol i ká rigáda po áhají í lide
a
Ma ětí sku

25. srpna 2018, Hradozá e ká o , ezapo e utel ý zážitek v etradič í do ě
. září
, Mezi árod í o pro etopýry, osvětová ak e za ěře á a o hra u etopýrů
. září so ota ve hodi , Ko ert Iva a Klá ského, klavír í re itál, Program: L. van
Beethoven, F. Chopin, W. A. Mozart
Příští zasedá í zastupitelstva

ěsta se ude ko at ve středu 25. 7. 2018 v Brdě.

V Ma ětí ě, dne 27. 6. 2018
Mgr. Josef Gil ert Matuška, starosta

ěsta

Rozpočtové opatře í
Organiz
Organizace:
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MěstoMa
Manětín
Město
ětí

Číslo
Číslo zzměny
ě y: :
5
27.6.2018
Dne:
Dne:
Text
rozpočtového
opatření:
příjmů
výdajů
rozpočtu
Text rozpočtového opatře
í: Navýšení
Navýše í příj
ů a avýdajů
rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy v tis.Kč
231 13
1340
231 13
4116
231 13
4116
231 13
4122
231 13
3639

Výdaje v tis. Kč
231 13
3113
231 13
3322
231 13
3612
231 13
3636

Poplatek za provozová í systé u likv. Odpadů
Ostat í ei vestič í přijaté tra sfery ze SR
Ostat í ei vestič í přijaté tra sfery ze SR
Nei vestičí í přijaté tra sfery od krajů
Ko u ál í služ y a úze í rozvoj
Celke příj y

)áklad í školy
)a hová í, o ova kultur í h pa átek
Bytové hospodářství
Úze í rozvoj
Celke výdaje

Rekapitulace v tis. Kč
Rozpočtové příj y
Rozpočtové výdaje
Fi a ová í
Saldo příj ů a výdajů
Příj y - výdaje - fi a ová í

starosta

ěsta

-

,
,
,
,
,

,

,

,
,
,

Kč Pře ytek rozpočtu je urče
Kč úvěrů ěsta.
Kč
Kč
Kč

správ e rozpočtu

,
,
,
,

,
,

a splátky

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ko e tář k RO

Příj y
- avýše í příj ů z vy ra ého poplatku za svoz ko u ál ího odpadu
- příspěvek od Úřadu prá e a zdy děl íků v pra ov í četě a v lese
průtoková dota e pro )Š Ma ětí
,
tis. Kč
- dota e od KÚ a opravu ko u ika e ve Stvol e h
- přijatá pojist á áhrada za havárii vody v udově správy ěsta čp.
Výdaje
- průtoková dota e pro )Š Ma ětí
- avýše í výdajů a opravy pa átek - kaš a, čp.
- avýše í výdajů a opravy v yte h yt v KD
- podíl ěsta k dota i a poříze í vysokozviž é ploši y pro
mikroregion

tis. Kč

a ětí sko- ečti ský

Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty
Město Manětín
IČ: 002 5Ř 091
se sídlem v Manětíně čp. 89, 331 62 Manětín
zastoupené starostou Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou
- dále jen povinný a
- dále jen oprávněný -

uzavírají tímto podle § 1257 a násl. ve spojení s § 1274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty:
1.

2.

I.
Povinný prohlašuje, že je vlastníkem pozemků: p.č. 600/3 o výměře 573 m2 (ostatní plocha)
a p.č. 600/4 o výměře 625 m2 (ostatní plocha), oba v kat. území Manětín, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat.
území Manětín na LV č. 10001 (dále též jen „služebné pozemky“).
Oprávnění prohlašují, že jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 600/1 o výměře 622 m²
(zahrada) v kat. území Manětín, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a kat. území Manětín na LV č. 26 (dále též jen
„panující pozemek“).

II.
1. Povinný tímto zřizuje ve smyslu § 1274 a násl. občanského zákoníku k tíži služebných
pozemků služebnost stezky a cesty ve prospěch panujícího pozemku.
2. Služebnost se zřizuje v rozsahu geometrického plánu č. 663-1047/2018, který vyhotovila
společnost PROGEKA v.o.s. Tento geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy o
zřízení služebnosti stezky a cesty.
3. Povinný se zavazuje strpět právo chůze po stezce, právo se po ní dopravovat lidskou silou
a právo jízdy přes služebné pozemky jakýmikoliv vozidly. Služebnost stezky neobsahuje
právo vjíždět na služebné pozemky na zvířatech ani vláčet po služebných pozemcích
břemena. Služebnost cesty v sobě neobsahuje právo průhonu.
4. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc
korun českých). Dohodnutá částka bude uhrazena oprávněnými společně a nerozdílně do
30 dnů ode dne provedení zápisu služebnosti do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Kralovice.
5. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávnění ze služebnosti.
6. Služebnost je zřízena na dobu neurčitou.
III.
Doložka dle § 41 zákona č. 12Ř/2000 Sb.

Zástupce povinného tímto potvrzuje, že tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne
….. pod č.j. ……
IV.
Práva a povinnost smluvních stran
1. Oprávnění práva a povinnosti ze služebnosti stezky a cesty v rozsahu uvedeném v čl. II této
smlouvy přijímají a povinný se zavazuje tato práva strpět.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

V.
Závěrečná ustanovení ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, a že
ji nepodepisují v tísni ani za zvlášť nevýhodných podmínek.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž účastníci obdrží po jednom z nich
a jeden je určen pro potřebu katastrálního úřadu.
Oprávnění ze služebnosti současně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv města Manětín s možností přístupnosti podle zákona č. 106/ 1999 Sb. ve znění
předpisů pozdějších.
Případné změny nebo doplňky této smlouvy lze platně uzavřít pouze písemně se souhlasem
všech smluvních stran.
Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
Služebnost dle této smlouvy vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

Přílohy:

geometrický plán č. 663-1047/2018

V Manětíně dne …………

………………………………………
Povinný
Město Manětín
zastoupené starostou
Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou

……………………………………
Oprávněný

……………………………………
Oprávněná

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční 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/18 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: Manětínsko – nečtinský mikroregion
Sídlo: 331 62 Manětín 89
IČ: 712 02 960
zastoupený Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou, předsedou mikroregionu
č. ú. 194 151 156/0300
(dále jen příjemce“)

1.

2.
3.

4.

III.
Výše a účel dotace
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci finanční dotaci ve výši 146.284 Kč (slovy: jedno sto
čtyřicet šest tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých), na krytí nákladů souvisejících s akcí „Pořízení
přívěsné vysokozdvižné plošiny pro potřeby Manětínsko – nečtinského mikroregionu“ (dále též
jen „akce“).
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č.
194 151 156/0300.
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. 5. 2018 do 31. 12. 2018
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.
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 předloží 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 č. xx/18 ze dne 27. 6. 2018.

V Manětíně dne:

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

V Manětíně dne:

……………………………………………
za příjemce
Mgr. Josef Gilbert Matuška, předseda

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/18 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: TJ Sokol Manětín
Sídlo: 331 62 Manětín 88
IČ: 147 02 967
(dále jen příjemce“)

1.

2.
3.

4.

III.
Výše a účel dotace
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci finanční dotaci ve výši 130.000 Kč (slovy: jedno sto
třicet tisíc korun českých), na krytí nákladů souvisejících s akcí „Dotace na činnost TJ v roce 2018“
(dále též jen „akce“).
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce
č. 162 316 534/0300.
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. 1. 2018 do 31. 12. 2018
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.
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 předloží 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.

VIII.

Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom výtisku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením č. xx/18 ze dne 27. 6. 2018.

V Manětíně dne:

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

V Manětíně dne:

……………………………………………
za příjemce

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/18 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.: ČNB: 94-8019371/0710, ČSOB: 246 820 690/0300
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Název: ímskokatolická farnost Manětín
Sídlo: 331 62 Manětín 11
IČ: 477 32 253
zastoupená
(dále jen příjemce“)

1.

2.
3.

4.

III.
Výše a účel dotace
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci finanční příspěvek ve výši 75.000 Kč (slovy:
sedmdesát pět tisíc korun českých), na krytí nákladů souvisejících s akcí „Oprava hřbitovní zdi
Manětín – parc. číslo 1Ř24“ (dále též jen „akce“).
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č.
123 983 297/0300.
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. 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. 1. 2018 do 31. 12. 2018
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
2. Tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání (Vyúčtování).
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 předloží 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.

VIII.

Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením č. xx/18 ze dne 27. 6. 2018.

V Manětíně dne:

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

V Manětíně dne:

……………………………………………
za příjemce

