Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 13. zasedání zastupitelstva města Manětín, které jsem svolal
na 18. prosince 2019 do KD Manětín a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 10 členů zastupitelstva města z celkového počtu 13 členů.
Z jednání se omluvili: O. Haidlmaier, J. Hruška. 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. dvanáctého, 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
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočet města na rok 2020
Směna pozemků v k. ú. Stvolny
Alternativní základní škola malotřídního charakteru v Manětíně
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Projektová dokumentace lokality Z3 „Pod horou“ – pokračování
Různé, diskuse, závěr

Navrhuji do programu přidat jeden bod, a to ČEZ – Smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti v k. ú. Manětín. Bod zařadíme za bod 13.
Dále navrhuji z programu stáhnout bod č. 8 Alternativní základní škola malotřídního
charakteru v Manětíně, protože žadatelka o projednání tohoto bodu sama o stažení
bodu z programu požádala.
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu nějakou připomínku?
J. Burda řekl, že by chtěl v rámci bodu různé projednat způsob provozování městské
ubytovny.
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Návrh na znění usnesení:
175/19 – ZM schvaluje program 13. zasedání ZM.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno. Program dnešního jednání byl schválen.
Přejdeme k volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Navrhuji, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Eva Vaňková. Má někdo
jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
176/19 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno, paní Eva Vaňková byla zvolena
zapisovatelkou dnešního jednání.
Doporučuji, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Fencl a pan Miloslav Brož.
Má někdo jiný návrh?
Návrh na znění usnesení:
177/19 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava
Brože.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno. Oba navržení byli zvoleni ověřovateli
zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyní bych Vám rád přednesl zprávu o činnosti starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města. Starosta čte zprávu a podává vysvětlení
k předneseným bodům. Starosta otevřel diskusi ke zprávě starosty.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
174/19 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat projednání rozpočtového opatření, které jsme Vám zaslali
v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 10. Paní účetní odůvodňuje
jednotlivé položky.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
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178/19 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem v programu je Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023.
Od roku 2017 je účinný zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
který ukládá termíny a postupy týkající se rozpočtového procesu.
Jedním z pojmů je „Střednědobý výhled rozpočtu,“ který se sestavuje na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na 2 až 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a musí se aktualizovat. Před
projednáním v zastupitelstvu musí být vyvěšen na úřední desce a na internetu 15
dní. Po projednání v zastupitelstvu a schválení musí být vyvěšen na internetu do
schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. Paní účetní informuje o
jednotlivých položkách.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
179/19 – ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023,
který je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní je na programu projednání a schválení rozpočtu města na rok 2020. Rozpočet
byl podle zákona o obcích vyvěšen 15 dní před projednáním na úřední desce.
O návrhu rozpočtu jste byli v předstihu informováni a byl Vám rozeslán. Rozpočet
podrobně projednal i finanční výbor. Chtěl bych požádat účetní města, aby vysvětlila
jednotlivé položky.
Diskuse:
J. Fencl řekl, že finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučuje jej ke
schválení. Starosta doplnil informace o hospodaření odboru lesního hospodářství a
o kůrovcové kalamitě.
Návrh na znění usnesení:
180/19 – ZM schvaluje rozpočet města na rok 2020 dle návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení č. 4, přičemž příjmy činí 67 137 tis. Kč, výdaje činí 95 107 tis.
Kč s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru města od KB a. s.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní následuje bod Směna pozemků v k. ú. Stvolny. Starosta předal slovo paní
Vaňkové, která bude podávat vysvětlení ke směně. Paní Vaňková nejprve uvedla, že
veškeré podklady k projednávané směně pozemků měli zastupitelé k dispozici. Dále
pokračovala tímto vysvětlením:
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Na minulém zasedání byl schválen záměr směny pozemků města parc. č. 1835 o
výměře 239 m2 a parc. č. 1836 o výměře 4034 m 2, které jsou oba v KN vedeny jako
ostatní plocha - neplodná půda. S žádostí o směnu pozemků se na město obrátil pan
který vlastní lesní pozemek parc. č. 1796, o celkové výměře 3655 m2.
Tento pozemek by chtěl s městem směnit. Cílem směny je scelení pozemků, v obou
případech dojde ke spojení se sousedními pozemky stejných vlastníků. Podle
vyjádření lesního odboru je směna pro město vhodná. Záměr směny pozemků byl
vyvěšen na úřední desce od 28. 11. 2019 do 14. 12. 2019. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a za vyhotovení kupní smlouvy bude hrazen směňujícími
rovným dílem.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
181/19 – ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m2 v k. ú.
Stvolny a směnu pozemku parc. č. 1836 o výměře 4034 m 2 v k. ú. Stvolny ve
vlastnictví města za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za
pozemek ve vlastnictví pana
par. č. 1796, o výměře 3655 m2
za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč,
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Městská
knihovna. Zastupitelstvo města podle § 84 zákona č.128/2000 Sb. o obcích a dle §
24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřizovací
listinou ze dne 19. 9. 2002 zřídilo organizační složku Městská knihovna. Ve zřizovací
listině musí být uvedeny osoby oprávněné jednat za organizační složku a je tam
uvedeno jméno, které již není aktuální. Aby se nemusela zřizovací listina se změnou
knihovnice vždy měnit, uvedli jsme osobu oprávněnou jednat ve zřizovací listině
obecněji a ne jmenovitě. Zároveň je ve zřizovací listině uveden rozsah pověření
knihovníka.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
182/19 – ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky
Městská knihovna.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem. Byla schválena novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Na základě této novely město musí upravit i obecně závaznou vyhlášku. Mysleli
jsme, že připravíme dodatek vyhlášky, ale dozorový orgán MVČR nám doporučil pro
přehlednost udělat vyhlášku úplně novou. Novela zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech zavádí obcím novou povinnost, a to umožnit obyvatelům třídit i jedlé tuky a
oleje. Změna se týká nové povinnosti ekologicky likvidovat použité oleje a tuky.
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K tomuto účelu budou rozmístěny nádoby, kam by měli občané možnost oleje a jedlé
tuky odložit. Přílohou nové vyhlášky je seznam těchto stanovišť. Zatím bychom
rozmístili 4 nádoby, a to 2x do Manětína, 1x do Stvolen a 1x do Mezí. Návrh vyhlášky
s přílohami jsme připravili a byla zaslána v předstihu k připomínkám.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
183/19 – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Manětín, která je přílohou usnesení č. 5.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
A nyní k dalším bodům programu, kterým jsou Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích a Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020. Tato novela byla
vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novelou dochází k výrazným změnám zákona o
místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků
včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. Novela zavádí poplatek z
pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z
ubytovací kapacity. Novému poplatku bude podléhat krátkodobý pobyt za úplatu bez
ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje se tak okruh zařízení,
která podléhají výběru místního poplatku, a to bez ohledu na to, zda je místo
ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. Sloučením obou stávajících
poplatků do jednoho se dále nastaví stejné podmínky pro obce. V současné době
může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky
mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým
cílem. Maximální sazba poplatku z pobytu bude od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den,
od následujícího roku bude její výše maximálně 50 Kč za den. V návrhu naší
vyhlášky je navržena částka za pobyt 20 Kč za den. Dále novela zákona o místních
poplatcích zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného
prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od
poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl prokazatelně odveden na
charitativní účely, nebude stačit pouhá proklamace jako doposud. Novela dále
obsahuje přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na
sníženou sazbu bude mít nově důchodce ve věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP.
Z těchto důvodů je nutné provést úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek tak,
aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních
poplatcích. Město připravilo návrhy nových vyhlášek, které Vám byly zaslány
k připomínkám.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
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184/19 – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místních
poplatcích, která je přílohou usnesení č. 6.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
185/19 – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení č. 7.
Hlasování: 10 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Projektová dokumentace lokality Z3 „Pod horou“ – pokračování.
Jedná se o dvě nabídky. Město obdrželo nabídku na zpracování projektu na akci
Manětín parcelace lokality Z3 – vodohospodářské objekty od paní Ing. Lucie
Burdové. Nabídka na projekt vodovodu a splaškové kanalizace je 45 000 Kč a
nabídka na odvodnění zpevněných ploch je 35 000 Kč. Celková cena je 80 000 Kč a
zahrnuje i výkaz výměr a rozpočet. Projektantka není plátcem DPH.
Dále město obdrželo cenovou nabídku od Ing. Miroslava Dvořana na zpracování
projektových prací akce Manětín parcelace lokality Z3 – objekt Komunikace a
zpevněné plochy pro stavební povolení. Cenová nabídka zpracována na základě
rozsahu dokumentace pro územní řízení. Předmětem nabídky je vypracování
stavebního objektu Komunikace a zpevněné plochy za nabídkovou cenu 145 000 Kč.
Za vypracování výkazu výměr a rozpočtu k tomuto projektu je to 88 000 Kč. Cena je
uvedena bez DPH. DPH si v tomto případě může město uplatnit. Nabídka je
předkládána v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Tyto nabídky jsou na
celou lokalitu, tedy včetně pozemků ve vlastnictví pana
Město by mělo
hradit zhruba polovinu nákladů, pokud bude pan
souhlasit s nabídkami.
Oba projektanti se již podíleli na první etapě projektování v této lokalitě.
Na jednání se dostavil O. Fábera. Počet přítomných členů zastupitelstva stoupl
na 11.
Diskuse:
J. Fencl řekl, že by chtěl, aby proběhlo výběrové řízení a město mělo více nabídek
na zhotovení projektů. Zakázky by se mohly zveřejnit na úřední desce. Takto nelze
porovnat ceny. Starosta odpověděl, že jde o to, zda jsou tyto ceny pro zastupitelstvo
přijatelné. Pokud ano, tak bude připravena plánovací smlouva mezi městem a panem
Hamerníkem, kde bude popsáno, jak si představujeme realizaci projektu. Ta bude
samozřejmě předložena zastupitelstvu k projednání. I. Soukupová řekla, že by
finanční výbor potřeboval v dostatečném předstihu vědět, jaké akce město chystá.
Doplnila, že by to mohla být tabulka s výčtem akcí, které by město mělo v budoucnu
realizovat. Pak by se mohlo včas oslovit více firem.
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Návrh na znění usnesení:
186/19 – ZM schvaluje nabídku paní Ing. Lucie Burdové na akci Manětín
parcelace lokality Z3 – vodohospodářské objekty.
Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi hlasování (J. Fencl a O. Fábera), usnesení bylo
schváleno.
Návrh na znění usnesení:
187/19 – ZM schvaluje nabídky pana Ing. Miroslava Dvořana na akci Manětín
parcelace lokality Z3 – Komunikace a zpevněné plochy pro stavební povolení a
na výkaz výměr a rozpočet této akce.
Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi hlasování (J. Fencl a O. Fábera), usnesení bylo
schváleno.
Nyní jsme u přidaného bodu, kterým je Smlouva o zřízení věcného břemene
služebnosti s ČEZ Distribuce a. s. v k. ú. Manětín. Dotčenými pozemky jsou parc. č.
213/2, 213/1 a parc. č. 207/9, vše v k. ú. Manětín, kde bude umístěno zařízení
distribuční soustavy – venkovní vedení NN, 2x opěrný bod. Zařízení distribuční
soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku. Jedná se o
přípojku elektřiny pro nově budovanou ČOV. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a. s. jsme projednali
a schválili na 16. zasedání ZM dne 24. 2. 2016. Znění smlouvy a situační snímek
s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
188/19 – ZM schvaluje Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 o zřízení
věcného břemene – služebnosti EP-12-0002655/VB/001, která je přílohou tohoto
usnesení č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní v bodě různé bychom měli projednat způsob provozování městské ubytovny.
Starosta s místostarostou informovali o tom, že v současné době probíhá úprava
prostor v čp. 28, kde je 8 pokojů a 22 míst k ubytování. Město chystá kolaudaci, která
proběhne v polovině ledna 2020. Doplnili, že jde o to domluvit se, zda město bude
provozovat ubytovnu samo, nebo využije nabídku, kterou obdrželo od jedné firmy a
ubytovnu pronajme. Nabídka je 15 tis. Kč bez DPH za měsíc, což je 180 tis. Kč za
rok. Vše, co s ubytováním souvisí, by měli ve vlastní režii a k tomu úhradu elektřiny a
vody, která by se měřila odečtovým elektroměrem a vodoměrem. Proběhla diskuse
zastupitelů o této nabídce a o možnosti provozovat ubytovnu v režii města, ze které
vyplynulo, že většina zastupitelů je pro pronájem celé ubytovny. Bylo domluveno, že
po lednové kolaudaci bude vyvěšen záměr pronájmu ubytovny. Dále bude připravena
nájemní smlouva, která bude sepsána na dobu určitou jeden rok a bude zaslána
členům zastupitelstva k připomínkám.
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Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali. Nikdo již
neměl žádné připomínky ani otázky.
V Manětíně 27. 12. 2019

Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

Miloslav Brož

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

..........................................
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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 18. 12. 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
174/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
175/19 – program 13. zasedání ZM.
176/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
177/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
178/19 – rozpočtové opatření č. 10, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
179/19 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
180/19 – rozpočet města na rok 2020 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení č. 4, přičemž
příjmy činí 67 137 tis. Kč, výdaje činí 95 107 tis. Kč s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru
města od KB a. s.
181/19 – směnu pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m 2 v k. ú. Stvolny a směnu pozemku parc. č.
1836 o výměře 4034 m2 v k. ú. Stvolny ve vlastnictví města za cenu stanovenou dohodou stran ve výši
5 000 Kč za pozemek ve vlastnictví pana
par. č. parc. č. 1796 o výměře 3655 m2 za
cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč,
182/19 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Městská knihovna.
183/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Manětín, která je přílohou usnesení č. 5.
184/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místních poplatcích, která je přílohou usnesení č. 6.
185/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je
přílohou usnesení č. 7.
186/19 – nabídku paní Ing. Lucie Burdové na akci Manětín parcelace lokality Z3 – vodohospodářské
objekty.
187/19 – nabídku pana Ing. Miroslava Dvořana na akci Manětín parcelace lokality Z3 – Komunikace a
zpevněné plochy pro stavební povolení.
188/19 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti EP12-0002655/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta
Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

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

Miloslav Brož

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

Zpráva o činnosti starosty 28. 11. 2019 – 18. 12. 2019
Dotace
PZAD – Západní škarpa – 1.936 tisíc dotace. Práce byly dokončeny. Odesláno vyhodnocení.
Připravujeme vyúčtování dotace.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- dotace na kanalizaci a ČOV 5 milionů Kč. Peníze na účtu města. Vyčerpáno cca 3 miliony.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – podepsána dohoda se SZIF – realizace 2020
- dotace pro školu – podána žádost na vybavení učeben a bezbariérovost. Realizace až 2021.
Mikroregion Dolní Střela
Dotace na podium se zastřešením – schváleno 310.000,- Kč Dotace na cedule pro cyklotrasy
Baroko I, II a III – 150.000,- Kč. 16. 12. se konala v Plasích valná hromada.
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě včetně veřejného osvětlení, vše bude uloženo do
země. Práce by měly proběhnout do konce listopadu 2020.
CAS ŠKODA 706 RTHP
Prodat nebo nabídnout dál? SDH Manětín má údajně zájem. Oslovili jsme starostu SDH
písemně dopisem, který jsme mu osobně předali s tím, aby do termínu 18. 11. sdělil, zda o to
mají nebo nemají zájem. Neobdrželi jsme žádnou reakci.
Lakování podlahy v kulturním domě v Manětíně
Proběhlo lakování a oprava podlahy v kulturním domě v Manětíně. Cena 45.931,60 Kč s DPH.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 29. ledna 2020 v kulturním
domě v Manětíně.
V Manětíně, dne 18. 12. 2019
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
Organizace:

00258091 Město Manětín

Číslo změny:
10
18.12.2019
Dne:
Text rozpočtového opatření: Snížení příjmů, výdajů a financování rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1111
231 13
1211
231 13
1334
231 13
1335
231 13
1340
231 13
1342
231 13
1361
231 13
3312
231 13
3314
231 13
3392
231 13
3399
231 13
3612
231 13
3634
231 13
3639
231 13
3725
231 13
6171
231 13
4116
231 13
4216

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
2321
231 13
3111
231 13
3319
231 13
3412
231 13
3429
231 13
3612
231 13
3613
231 13
3631
231 13
3639
231 13
3722
231 13
3745
231 13
4351

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Odvody za odnětí půdy - lesní pozemky
Popl. za svoz komunálního odpadu
Popl za rekreační pobyt
Správní poplatky
Hudební činnost
Činnosti knihovnické
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
Bytové hospodářství
Lokální zásobování teplem
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Činnost místní správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Ostatní investiční transfery přijaté ze SR
Celkem příjmy

-

-

-

300,000 Kč
900,000 Kč
0,020 Kč
0,140 Kč
2,000 Kč
2,000 Kč
60,000 Kč
10,000 Kč
4,000 Kč
20,000 Kč
13,000 Kč
200,000 Kč
70,000 Kč
50,000 Kč
20,000 Kč
6,000 Kč
383,021 Kč
7 640,731 Kč
5 746,550 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřské školy
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost, rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr, svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba
Celkem výdaje

-

17 714,731 Kč
44,000 Kč
8,000 Kč
20,000 Kč
11,000 Kč
50,000 Kč
85,000 Kč
50,000 Kč
200,000 Kč
55,000 Kč
30,000 Kč
10,000 Kč
17 281,731 Kč

Financování (v tis. Kč)
231 13
8123
Douhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem financování

-

12 000,000 Kč
12 000,000 Kč

-

-

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

starosta města

-

59 860,229 Kč Přebytek rozpočtu je určen na splátky
57 807,748 Kč úvěrů města.
1 970,000 Kč
2 052,481 Kč
82,481 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 10

Příjmy
1111, 1211 - navýšení příjmů z daní dle průběžného plnění rozpočtu
1334, 1335, 1340, 1342 - navýšení příjmů z poplatků dle průběžného plnění rozpočtu
1361 - snížení příjmů ze správních poplatků vybíraných městkým úřadem
3312 - příspěvek od Nadace Český hudební fond na konání koncertů Kruhu přátel hudby
3314 - navýšení příjmů z knihovnických činností
3392 - navýšení příjmů za služby a z krátkodobého pronájmu KD
3399 - snížení příjmů z městského plesu
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
3634 - navýšení příjmů za dodávky tepla do bytů
3639 - navýšení příjmů z pronájmu pozemků
3725 - navýšení příjmů za zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu
6171 - navýšení provozních příjmů za prodej kníh a kopírování
4116 - příspěvek na mzdy od Úřadu práce - na pracovní místa - dělníci na úklid města (109.041,-- Kč),
dotace od MV GŘ HZS na zásahy (12.400,--Kč), dotace na hospodaření v lesích (261.580,-- Kč)
4216 - snížení dotace od MŽP na kanalizaci dle skutečně zaslané částky dle žádostí o platby
Výdaje
2321 - snížení výdajů na kanalizaci (část připadající na dotace 5.714.731,-- Kč,
část připadající na úvěr 12.000.000,-- Kč)
3111 - výdaje na opravu tepelného čerpadla v MŠ Manětín
3319 - navýšení výdajů na konání kulturních akcí
3412 - navýšení výdajů na materiál na akci zavlažování hřiště
3429 - výdaje na elektřinu na koupališti
3612 - navýšení výdajů na bytové hospodářství (drobný materiál, voda, elektřina)
3613 - navýšení výdajů na dodávky elektřiny do nebytových prostor města
3631 - navýšení výdajů na dodávky elektřiny na veřejné osvětlení
3639 - navýšení provozních výdajů pracovní čety (materiál, opravy, DHDM, mzdy)
3722 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů dle fakturace
3745 - navýšení výdajů na kácení rizikových stromů
4351 - snížení výdajů na zajištění pečovatelské služby
Financování
8123 - snížení rozpočtované částky pro čerpání úvěru na kanalizaci - v r. 2019 úvěr nebyl čerpán

Střednědobý výhled rozpočtu
Město Manětín
IČO 00258091
Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2020 až 2023
Rok

Znak
řádku
A
P1

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.
Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010

2020

2021

80

80

2022
80

2023
80

25 211

25 967

26746

27548
11577

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř.4020

10 595

10 913

11240

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy- ř. 4030

100

103

106

109

P4

Třída 4

Přijaté dotace - ř.4040

33 296

17 708

2122

2186

Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200

69 202

54 691

40214

41420

V1

Třída 5

Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210

31 603

32 551

33528

34534

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220

65 569

35 672

2932

3132

Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430

97 172

68 223

36460

37666

30 000

16 076

30 000

16 076

2 030

2 544

3754

3754

2 030

2 544

3754

3754

-

-

80

80

80

80

P

V
P5

Příjmy z financování
- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113

P6

- úvěry dlouhodobé - 8123

P8

- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111

P9

- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121

P10

- ostatní (aktivní likvidita)-8117

+F

P5 až P10 Příjmy z financování celkem

V4

Výdaje z financování
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114

V5

- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124

V7

- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112

V8

- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122

V9
-F

- ostatní (aktivní likvidita)-8118
V4 až V9 Výdaje z financování

B

P-V+/-F

C

A+B

Hotovost běžného roku bez PS
Hotovost na konci roku

Meziroční nárůst příjmů i běžných výdajů: 3%
Dlouhodobý úvěr na Nákup nákladního automobilu a nákup mikrobusu čerpaný v roce 2015 a v roce 2016
bude doplacen k 15.05.2020 (od 10/2016 měsíční splátky 70.000,-- Kč)
Dlouhodobý úvěr od ČS a.s na financování investičních akcí čerpaný v roce 2016 a 2017
bude doplacen 31.3.2026. Splácen bude od 4/2017 měsíčními splátkami po 140.000,-- Kč
Dlouhodobý úvěr od KB a.s na financování vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace v Manětíně
v celkové výši 47.000.000,-- bude čerpán od 1/2020, splácen bude od 01.08.2021 měsíčními splátkami
ve výši Kč 172.795,--. Úroková sazba úvěru činí 1,82% p.a. Úvěr bude doplacen 31.3.2044.

Mgr. Josef Gilbert Matuška v.r.
starosta města

Návrh rozpočtu pro rok 2020 (v tis. Kč)
IČO 00258091 Město Manětín
OdPa

SpPo
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1361
1381
1511
4216

1032
2141
2310
3312
3314
3319
3322
3392
3399
3412
3612
3613
3632
3634
3639
3725
6171
6310
6330
Celkem příjmy

Rozpočet
4 500
150
500
4 500
10 400
870
45
25
2
25
10
200
130
3 900
31 296
4 000
60
40
40
10
30
118
50
100
10
2 200
400
5
1 600
1200
120
200
1
400
67 137,00

Text rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Lesní hospodářství
Infocentrum
Vodovod Brdo
Hudební činnost
Knihovna
ostatní záležitosti kultury - vstupné kino
Kulturní památky
Kulturní dům Manětín
SPOZ - ples
Víceúčelové hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví-za hroby
Lokální zásobování teplem
Komunální služby
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Část II. Výdaje
Odpa
1032
2141
2212
2221
2310
2321
3111
3113

4 000
400
1 000
40
40
61 824
400
1 600

3231
3311
3312
3314
3319
3322
3392
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3634
3636
3639
3722
3745
4351
5213
5512
6112
6171
6330
6402
6409
Celkem výdaje

50
25
110
550
100
588
850
200
20
130
10
1 500
700
400
20
1 700
300
6 500
1 600
200
550
50
300
1 600
6 800
400
150
400
95 107,00

Lesní hospodářství
Infocentrum - cestovní ruch
Místní komunikace
Výdaje na dopravní obslužnost - Plzeňský kraj
Pitná voda - Brdo
Kanalizace
Mateřská škola - příspěvek na činnost MŠ Manětín
Základní škola - přísp. na činnost ZŠ Manětín 900 tis. Kč,
700 tis. Kč rekonstr. WC a další opravy
Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ PLasy
Divadelní činnost - MLASK
Hudební činnost - koncerty na zámku
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Provoz KD Manětín
SPOZ - ples, dary obyv., pohřebné, vítání občánků
Provoz víceúčelového hřiště
Tělovýchovná činnost- přísp. na činnost TJ Sokol Manětín
Koupaliště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitovy
Kotelna čp. 256, čp. 221, čp. 30 a čp. 96
Územní rozvoj
Komunální služby a územ. rozvoj - provoz čety
Sběr komunálních odpadů
Veřejná zeleň + zdi
Pečovatelská služba
Krizová opatření
PO- dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Převody sociálnímu fondu
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti - odvod DPH

Část III. Financování
8123
8124
Financování

Celkem příjmy
Celkem výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Příjmy - výdaje - financování

30000 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr od KB a.s.
na vybudování ČOV a kanalizace v Manětíně)
-2030 splátky úvěrů - Tatra a invest. akce
27970,00

-

Schodek rozpočtu je hrazen úvěrem od KB a.s.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

67 137,00 Kč
95 107,00 Kč
27 970,00 Kč
27 970,00 Kč
- Kč

Město Manětín
Obecně závazná vyhláška č. …/2019,
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Manětín.
Zastupitelstvo města Manětín se na svém zasedání dne …….. usnesením č. … usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Manětín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Biologické odpady (biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu),
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony
Sklo,
Kovy,
Jedlé oleje a tuky,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny stanovištích uvedených v příloze č. 1 a č. 2.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
c) Sklo, barva zelená.
1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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d) Jedlé oleje a tuky, barva černá
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Kovy (železný šrot a barevné kovy) se odevzdávají ve dvoře organizační složky města
Manětíně – Technické služby u č.p. 28 (bývalé OSP) a lze je také odevzdávat ve
sběrném dvoře, který je umístěn v obci Nečtiny.
6)

Biologický odpad rostlinného původu si občané likvidují kompostováním na svém
pozemku nebo jej odkládají do speciálních kontejnerů umístěných ve městě na stálých
stanovištích.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Nečtiny.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Nečtiny.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby o objemu 110, 120 a 1100 litrů a odpadové pytle označené
pověřenou osobou určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad vzniklý na území města při činnosti fyzických osob musí být ukládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební
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činnosti, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využívání
nebo odstraňování.
3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Manětín ze dne 26.9.2018.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………………..
Mgr. Věra Janouškovcová
místostarosta

……………..…………………
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: …………………………..

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Příloha č. 1 – Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob

Brdo

náves

Česká Doubravice

náves

Hrádek

náves

Kotaneč

náves

Lipí

křižovatka u bývalé hospody

Luková

náves

Manětín

u bytovek
u čp. 28
u víceúčelového hřiště
u koupaliště
parkoviště naproti papírnictví
náves

Mezí
Rabštejn
Stvolny

u mostu
parkoviště u autobusové zastávky
náves

Újezd

náves

Vladměřice

náves

Vysočany

náves

Zhořec

náves
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Příloha č. 2 – Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na jedlé oleje a tuky

Manětín

u bytovek
u čp. 28

Mezí

náves

Stvolny

náves
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Město Manětín
Obecně závazná vyhláška č. …/2019,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Manětín se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Manětín touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky (dále jen “poplatky“):
a) poplatek ze psů
b) poplatek z pobytu
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
2) Správcem poplatku je městský úřad.

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3) Při plnění poplatkové povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 27 této vyhlášky.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1
2

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

a)
b)
c)
d)

Za prvního psa 300,-- Kč,
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450,-- Kč
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osobou starší 65 let 200,-- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1., je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis3.
2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) osoba, která do svého vlastnictví převezme psa nabízeného městem Manětín, a to po dobu
života tohoto psa.
3) Úleva se poskytuje:
a) držitelům psa ve všech částech města Manětín kromě části Manětín, a to ve výši 50 %
poplatku dle článku 4 písm. a) a b) této vyhlášky,
b) držitelům psa bydlícím v části Manětín mimo zastavěnou část v okrajových částech k.ú.
Manětín, tj. č.p. 69,136,139,168 a 325, a to ve výši 50% poplatku dle článku 4 písm. a) a b)
této vyhlášky,
c) držiteli psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, a to ve
výši 100 Kč poplatku dle článku 4 písm. a) a b) této vyhlášky.
4)
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
5)
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.4

ČÁST III.
POPLATEK Z POBYTU
Čl. 7
Předmět, poplatník a plátce poplatku
1)

2)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.5
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).6

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
5
§ 3a zákona o místních poplatcích
6
§ 3 zákona o místních poplatcích
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4

3)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.7
Čl. 8
Ohlašovací povinnost

1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku
ve lhůtě 15 dnů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 27 této vyhlášky.
Čl. 9
Evidenční povinnost8
1)

2)

3)
4)

1)

2)

7
8

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby,
které poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou:
a)
den počátku a den konce pobytu,
b)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
c)
datum narození,
d)
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1.
občanský průkaz,
2.
cestovní doklad,
3.
potvrzení o přechodném pobytu na území,
4.
pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5.
průkaz o povolení k pobytu,
6.
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7.
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8.
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9.
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e)
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně,
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 10
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této
akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a)
důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b)
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů
přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce,
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a)
dni počátku a dni konce konání této akce,
b)
názvu a druhu této akce, a

§ 3f zákona o místních poplatcích
§ 3g zákona o místních poplatcích

c)
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu
plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději
do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a)
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b)
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členění podle
1.
dne poskytnutí pobytu,
2.
zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3.
důvodu osvobození.

3)

Čl. 11
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 20 Kč.
Čl. 12
Splatnost poplatku
Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního
roku.
Čl. 13
Osvobození
1)

9

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9
a)
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce,
b)
mladší 18 let,
c)
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e)
vykonávající na území obce sezónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou
osobu nebo
f)
pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně
prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném
záchranném systému.

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
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2)

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě,
státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve
vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních
úkolů.11
Čl. 14
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo
přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit
ohlašovací povinnost podle Čl. 8 této vyhlášky do 60 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

ČÁST IV.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných
atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).12
Čl. 16
Veřejné prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena v mapě v příloze č. 1.
Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 17
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání
fakticky skončilo.
Čl. 18
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dnů před zahájením užívání veřejného
prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dní je povinen splnit ohlašovací
povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatní povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.
2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 27 této
vyhlášky.
11
12

§ 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů
uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 19
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
........................................................................................................................10 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje...............10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje...............................10 Kč
d) za umístění stavebního zařízení ....................................................................10 Kč
e) za umístění reklamního zařízení ....................................................................10 Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................10 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................10 Kč
h) za umístění skládek .......................................................................................10Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ......................................10 Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...................................10 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................10Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl...................................................................................................................10 Kč.
2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb do 20 m2…....................... ……….. 1000 Kč/měsíčně
b) za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb nad 20 m2…. .................... ………. 2000 Kč/měsíčně
Čl. 20
Splatnost poplatku
1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 19 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1 den nejpozději v den ukončení užívání
veřejného prostranství,
2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 19 odst. 2 je splatný:
a) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný poslední den v měsíci
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 21
Osvobození a úlevy
1)
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Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na charitativní a veřejně prospěšné účely13.

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) užívání veřejného prostranství na skládku topiva při domu /uhlí, dříví, klestí apod./ pokud doba
jejího trvání nepřesáhne jeden den,
b) užívání veřejného prostranství při akcích pořádaných městem Manětín a organizacemi, jejichž
je město zřizovatelem,
c) užívání veřejného prostranství při investičních akcích, kde investorem je město Manětín nebo
organizace, jejichž zřizovatelem je město,
d) užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k činnostem souvisejícím
s odstraňováním poruch a havárií.
3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit současně
s plněním ohlašovací povinnosti.

4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.14

ČÁST V.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 22
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 23
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce,
datum a hodinu jejího konání a výši vstupného a další údaje podle čl. 29 této vyhlášky.
2) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 24
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) Kulturní akci ………………………………………10 %
b) Sportovní akci ……………………………………10 %
c) Prodejní akci ……………………………………..10 %
d) Reklamní akci …………………………………… 10 %
Čl. 25
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 26
Osvobození
14
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1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.15
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Sportovní akce TJ Sokol Manětín
b) Divadelní představení nastudovaná členy souboru MLASK a Harlekýn
c) Akce pořádané a spolupořádané městem Manětín
d) Akce pořádané organizacemi, jejichž je město Manětín zřizovatelem

ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 27

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede16
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba
uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména


stáří a počet držených psů nebo



místa nebo zařízení, v nichž poskytuje pobyt



druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných
vstupenek (pokud se vydávají),

d) skutečnost zakládajících vznik nároku na osvobození nebo na úlevu od poplatku.
2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.17
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.18
Čl. 28
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.19
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
17 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
18 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
19 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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Čl. 29
Odpovědnost za zaplacení poplatku20
(1)

(2)
(3)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

Čl. 30
Účinnost
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ze dne 23.3.2011, obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 ze dne 28.3.2012 a obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se
mění OZV č. 2/2011 ze dne 28.11.2012.
2) Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020.

…………………………………………………
Mgr. Věra Janouškovcová
místostarostka

…………………………………………………..
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Stejným způsobem bylo zveřejněno na elektronické úřední desce.
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§ 12 zákona o místních poplatcích

Město Manětín
Obecně závazná vyhláška č. …./2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Manětín se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě §
14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Manětín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Poplatník

(1)

(2)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a)

fyzická osoba přihlášená ve městě,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede
skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.

(4)

Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.5

(7)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.

(2)

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.7
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
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(2)

(1)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 6
Osvobození
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)

Od poplatku se osvobozují:
a) děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily,
b) fyzické osoby, které se v místě pobytu nezdržují z důvodu dlouhodobého, soustavného
pobytu v zahraničí (po dobu minimálně šesti měsíců),
c) každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině,
d) osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. Manětín č.p. 89
e) fyzické osoby, které se v místě pobytu nezdržují po dobu minimálně šesti měsíců z důvodu
dlouhodobého pobytu v léčebném zařízení,
f) od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b) jsou osvobozeny fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1
písm. a), které jsou přihlášené ve městě a současně mají na území města stavbu určenou
k individuální rekreaci.

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do
15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

(4)

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
15.12.2015.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020.

…………………………………………………
Mgr. Věra Janouškovcová
místostarostka

…………………………………………………..
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Stejným způsobem bylo zveřejněno na elektronické úřední desce.
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Město Manětín
IČO: 00258091, DIČ: CZ00258091
Sídlo: Manětín 89, 331 62 Manětín
Zastoupená: Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou, starostou města
DS: wzeb8dv
E-mail: posta@manetin.cz
Telefon: +420 373 392 258
Bankovní spojení: 246820690/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
(dále jen „Povinná“ nebo též „Druhá smluvní strana“)
a
ČEZ Distribuce, a. s.
IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupena na základě pověření (plné moci) ze dne 28.1.2019 společností
SUPTel a.s.
Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397, DIČ: CZ25229397
DS: spcghu6
a dále plnou mocí ze dne 14. 11. 2019
(dále jen „Oprávněná“)
(společně dále též „Smluvní strany“),
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI
č. EP-12-0002655/VB/001
Manětín, PS, p.č.213/2-vNN
podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ustanovení § 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb. energetického zákona.
Článek I.
Úvodní ustanovení
Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také „PDS“) na území vymezeném licencí na distribuci
elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném
zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž
pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4
energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).

Článek II.
Prohlášení o právním a faktickém stavu
1.

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
pozemku parc.č. 213/2, 213/1 a parc.č. 207/9 vše v k.ú. Manětín obec Manětín,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm
Kralovice (dále jen „Dotčená nemovitost“).

2. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy – venkovní vedení NN, 2x opěrný bod (dále
jen „Součást distribuční soustavy“), která se nachází mj. na Dotčené nemovitosti. Zařízení distribuční
soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku.

Článek III.
Předmět Smlouvy
1.

Povinná, jako vlastník Dotčené nemovitosti, zřizuje k Dotčené nemovitosti ve prospěch Oprávněné věcné
břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona.

2.

Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „věcné břemeno“).

3.

Rozsah věcného břemene na Dotčené nemovitosti podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č.
696-208/2016 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Kralovice dne
22. 10. 2019 pod č. PGP-425/2019-435. Geometrický plán je přílohou této smlouvy.

4.

Věcné břemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurčitou.

Článek IV.
Cena a platební podmínky
1. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 100,- Kč (slovy: dva tisíc
e a sto korun českých) k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
2. Jednorázovou náhradu uhradí Oprávněná Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené
Povinnou se splatností 30 dnů od doručení faktury. Povinná uvede na daňovém dokladu číslo vystavené
objednávky stranou Oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považován den vystavení daňového
dokladu. Povinná bere na vědomí, že objednávka nebude obsahovat DPH. Objednávka bude Povinné
doručena na emailovou adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy do 21 dnů od
uzavření této smlouvy.
3. Povinná se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat:
o
o

číselné označení této smlouvy o zřízení věcného břemene – např. IV-12-xxxxxxx/ a
desetimístné číslo z objednávky /např. 41xxxxxxxx/.

4. Ujednání tohoto článku smlouvy týkající se objednávky se neužijí, nebude-li objednávka doručena Povinné
v termínu odstavce 2.
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Článek V.
Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
1. Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí
(dále jen návrh na vklad) bude podán Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí Oprávněná.
3. Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby za ni podepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve
vkladovém řízení. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této smlouvy.
Článek VI.
Závěrečná ujednání
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.

2.

Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Povinná a jeden
stejnopis obdrží místně příslušný katastrální úřad.

4.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.

Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčené nemovitosti byl schválen usnesením zastupitelstva města Manětín
č.j. ……………………….... ze dne ……………………….... .

6.

Součástí této smlouvy je její:
Příloha
Příloha

- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
- Plné moci strany oprávněné

Dne …………………….

Dne ……………………..

Povinná

Oprávněná

___________________________________
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

___________________________________
ČEZ Distribuce, a. s.
Zmocněný zástupce
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