Zpráva o činnosti starosty 30. 8. 2018 – 26. 9. 2018
Dotace
PZAD MK ČR – obdrželi jsme příslib ve výši 1.900.000,- Kč na rekonstrukci západní škarpy.
Obdrželi jsme rozhodnutí o dotaci a peníze na účet v ČNB. Byla odeslána žádost na rok 2019.
Hasičská zbrojnice v Manětíně. Práce jsou dokončeny. Vyúčtování odevzdáno na SZIF v Plzni.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2017“ na velkou opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu ve výši 500.000,Kč. Bylo podáno vyhodnocení dotace.
- na pečovatelskou službu – schváleno 69.110,- Kč.
- na válečné hroby – schválená dotace ve výši 90.000,- Kč na obnovu válečného hrobu
v Lukové. Dnes schvalujeme přijetí dotace a bude podepsána smlouva o dotaci dle návrhu.
Marius Pedersen a.s. – odpadové hospodářství Manětín
Obdrželi jsme výpověď smlouvy a služby budou ukončeny ke konci roku. Bude vyhlášeno
výběrové řízení. Dnes projednáme zadávací dokumentaci a smlouvu pro výběrové řízení.
SÚS PK – probíhající akce
Byla dokončena rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje).
Pokračuje oprava silnice do Vysočan.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace Plzeňského kraje na plošinu 380.000,- Kč. Celkové náklady 823.284,- Kč. Manětín
146.284,- Kč, Nečtiny 221.642,- Kč a Štichovice 75.358,- Kč. Plošina byla dnes dodána.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
ZM schválilo pořízení změny zkráceným způsobem. Veřejné projednání návrhu změny č. 1
územního plánu Manětín se konalo 19. září 2018 na Městském úřadu v Kralovicích. Čekáme
na vyjádření dotčených orgánů. Termín je dnes. Následně bude odesláno k vyjádření na
KÚPK, kde na to budou mít 30 dnů. V listopadu bychom snad mohli změnu ÚP vydat.
Průtah městem III. etapa
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem
silnice. Odvolání bylo odesláno na krajský úřad. 25. 9. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí
Krajského úřadu, kterým se ruší podmínka č. 5 odst. b) bod 2. a 3. výrokové části a ve zbytku
rozhodnutí stavebního úřadu Manětín potvrzuje. Rozhodnutí ještě musí být doručeno
veřejnou vyhláškou a musí viset nejméně 15 dnů na úřední desce. Proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat.
Pozemky pro rodinné domy
Byla podána žádost o připojení lokality na ČEZ Distribuce, a.s. Byla vyjasněna pozice
trafostanice. Po obdržení projektové dokumentace k územnímu řízení. Budou obeslány
dotčené orgány žádostí o vyjádření. Následovat bude žádost o vydání územního rozhodnutí.
Volby do zastupitelstev obcí a do senátu 5. a 6. října 2018
Budou se konat na obvyklých místech.
Klub otevřených dveří - Radovánek
Provoz byl zahájen, smlouva o výpůjčce mezi Základní školou Manětín a Střediskem volného
času Radovánek byla podepsána.
Příští zasedání zastupitelstva města oznámíme na úřední desce úřadu a bude v Manětíně.
V Manětíně, dne 26. 9. 2018
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Rozpočtové opatření
Organizace:
MěstoManětín
Manětín
Organizace: 00258091
00258091 Město
Číslo
změny : 1 9
Číslo změny:
26.9.2018
Dne:
Dne:
Text
rozpočtového
opatření: Navýšení
příjmůa avýdajů
výdajů
rozpočtu
Text rozpočtového opatření:
Navýšení příjmů
rozpočtu
Zaúčtovat:
Příjmy (v tis.Kč)
231 13
1344
231 13
3612
231 13
4116
231 13
4116
231 13
4111
231 13
4122

Výdaje (v tis. Kč)
231 13
3111
231 13
3113
231 13
3326
231 13
3613
231 13
6115
231 13
6399
231 13
6409
231 13
6171
231 13
3634

Poplatek ze vstupného
Bytové hospodářství
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Neinv. přijaté transfery z VPS SR
Neinv. přijaté transfery od krajů
Celkem příjmy

6,00 Kč
28,00 Kč
115,00 Kč
388,795 Kč
150,00 Kč
90,00 Kč
777,795 Kč

Mateřské školy
Základní školy
Obnova místních kulturních hodnot
Nebytové hospodářství
Volby do zastupitelstev územních samospr. celků
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Činnost místní správy
Lokální zásobování teplem
Celkem výdaje

388,795 Kč
1,00 Kč
74,00 Kč
200,00 Kč
150,00 Kč
86,00 Kč
50,00 Kč
120,00 Kč
120,00 Kč
777,795 Kč

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

starosta města

-

-

44 134,849 Kč Schodek rozpočtu a splátky úvěrů
46 106,629 Kč města budou hrazeny z přebytku
480,000 Kč hospodaření minulých let a z úvěru
1 971,780 Kč
1 491,780 Kč

správce rozpočtu

Komentář k RO 9
Příjmy
1344 - navýšení příjmů z výběru místního poplatku ze vstupného
3612 - navýšení příjmů z pronájmu bytů
4116 - příspěvek od Úřadu práce na mzdy dělníků v pracovní četě a v lese (115 tis. Kč)
průtoková dotace pro MŠ Manětín - OP VVV (388,795 tis. Kč)
4111 - dotace na výdaje na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
4122 - dotace od KÚ na opravu pomníku v Lukové

Výdaje
3111 - zapojení průtokové dotace pro MŠ Manětín do výdajů
3113 - dorovnání podílu města k dotaci ZŠ na dětský klub
3326 - zapojení části dotace na opravu pomníku v Lukové do výdajů
3613 - navýšení provozních výdajů na údržbu nebytových prostor
6115 - zapojení dotace na volby do zastupitelstev územ. samospráv do výdajů
6399 - snížení výdajů na daň z příjmů za město
6409 - navýšení výdajů na odvod DPH za město
6171,3634 - přesunutí prostředků na projekt rekonstrukce kotelny v čp. 256 ze správy na kotelny

Strategický plán rozvoje sportu v Manětíně na období 2018 – 2022.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu v Manětíně je zpracován ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strategický plán rozvoje sportu v Manětíně je otevřeným dokumentem, který se může měnit
či doplňovat, a to s ohledem na priority a potřeby města.
3. Cílem strategického plánu rozvoje sportu v Manětíně je podpořit sport ve všech jeho
rovinách.
Článek II.
Úloha obce v zajišťování sportu
1. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
a) Zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) Zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) Kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.1
2. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obcí. Sportovní politika obcí se odvíjí od potřeb obcí
a vychází z jejich kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování
sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých
občanů kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází
k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých
občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Článek III.
Formy podpory sportu v Manětíně
1. Přímá podpora - finanční
a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu města
 Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních
zařízení
 Revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich
vybavení
b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací města
 Z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičen v
ZŠ
1

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

c) Poskytovaná jako dotace a dary dle pravidel pro poskytování dotací a darů z rozpočtu
města třetím osobám
2. Nepřímá podpora
a) Údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
b) Zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
c) Propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a
informací z jednotlivých sportovních akcí,
d) Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví města při pořádání
sportovních akcí
Článek IV
Sportovní vybavenost města Manětín
Město Manětín v současné době disponuje s těmito sportovními zařízeními:
 Fotbalové hřiště
 Víceúčelové hřiště
 Tělocvična v kulturním domě
 Koupaliště
 Tělocvična v budově základní školy
 Dětské hřiště v Manětíně
 Dětská hřiště v místních městských částech
 Cyklostezky, cyklotrasy
Článek V
Priority města v oblasti sportu
Do budoucna je jednou z hlavních priorit nejen průběžná obnova a pravidelné investice do
těchto zařízení, ale též jejich rekonstrukce a současně dle potřeby výstavba sportovišť
nových.
Článek VI
Závěrečná ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu města Manětín schválilo Zastupitelstvo města Manětín na
svém zasedání dne DD. MM. RRRR usnesením č. UUU/Č.
2. Strategický plán rozvoje sportu města Manětín je zveřejněn na webových stránkách města
www.manetin.cz .

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

………………………………………
Mgr. Jaroslav Hruška
místostarosta

MĚSTO MANĚTÍN
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
kterou se vydává požární řád města
Zastupitelstvo města Manětín se na svém zasedání konaném dne …… usnesením č. ……..
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 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“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany je u města určen referent, který vykonává
monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž podává zprávu starostovi minimálně 1
krát za rok.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
města dále pověřeny tyto orgány města:
a)
zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně
1 x za rok; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně
ve městě,
b)
starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z jeho samostatné
působnosti, a to minimálně 1 x za rok.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje
období uvedené v čl. 2 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016.
2. K zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
se stanovují podmínky uvedené v Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1.

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

2.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

1.

Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky.

2.

Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice na adrese Manětín č.p. 306, anebo na jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1.

2.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů1.
Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením 2.

3.

Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů
vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky.

4.

Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit městu:
a)
nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů,
a dále předpokládanou dobu těchto prací,
b)
neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení

(1)

1
2

Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů”: Budova městského úřadu Manětín, na adrese Manětín 89, kancelář
č. 2

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu e městě
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach ve městě vyhlašuje místním rozhlasem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 18. 12. 2013 a obecně
závazná vyhláška č. 2/2013 ze dne 18. 12. 2013.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………….
Mgr. Jaroslav Hruška
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.

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje

Obec

jednotka

kategorie

Manětín, Brdo, Č.
Doubravice, Hrádek,
Kotaneč, Lipí,
Luková, Mezí,
Újezd, Stvolny,
Vladměřice,
Vysočany

JSDHO Manětín

JPO III

Rabštejn nad
Střelou

Zhořec

HZSPK stanice Plasy
HZSPK stanice Plasy

JSDHO Žihle

JPO III

JSDHO Manětín

JPO III

JSDHO Žlutice

JPO II

JSDHO Bezvěrov

JPO III

JSDHO Manětín

JPO III

HZSKK stanice Toužim
Radějov

HZSPK stanice Plasy
HZSPK stanice Plasy
JSDHO Manětín

JPO III

Příloha č. 2
Kategorie, početní stav vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky dobrovolných hasičů Města Manětín

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

MANĚTÍN

III.

19

Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 32 - TATRA 815
Motorová pila Husqvarna 365
Plovoucí čerpadlo Honda (NIAGARA S1)
Dýchací přístroj Dräger
Radiostanice Motorola

Minimální počet členů v
pohotovosti
1+5
Počet
1
1
1
2
1

CAS 15 - Mercedes – Benz Atego 4x4
Elektrocentrála Heron EGM 68 AVR -3
Přetlakový ventilátor Honda GP 200
Plovoucí čerpadlo NIAGARA S1
Motorová pila Husqvarna 365
Kalové čerpadlo HCP PUMP AL – 05 LN
Dýchací přístroj Dräger
Dýchací přístroj Saturn S7
Radiostanice Motorola

1
1
1
1
1
1
2
2
1

Ford Transit (dopravní auto)
Radiostanice Motorola

1
1

Plovoucí čerpadlo NIAGARA S1
Radiostanice Motorola (ruční)

1
8

Příloha č. 3

Zdroje vody na území města a jeho částí:
Manětín

rybník - koupaliště

po levé straně při příjezdu do
Manětína od Vladměřic
rybník
naproti koupališti
vodovodní síť - hydranty
1 x podzemní hydrant:
- u ZDV Manětín nad čp. 173
2 x nadzemní hydrant u čp.
321
1 x nadzemní hydrant, obytná
zóna u čp. 340
potok
brod u mostu směrem k ZDV
Manětín, vedle čp. 249
Zhořec
rybník
dolní část obce – na konci
obce směrem na Nečtiny
Mezí
rybník
uprostřed obce po levé straně
u cesty z Manětína
nemá
vodní
zdroj
–
Luková
doplňování v obci Mezí
Újezd
rybník
uprostřed obce za kulturním
domem
Rabštejn nad Střelou řeka Střela
u mostu směr Žihle
Stvolny
rybník
uprostřed obce
Vysočany
rybník
uprostřed obce
Kotaneč
rybník
na začátku obce po levé
straně při cestě od Stvolen,
vedle čp. 19
Hrádek
rybník
v zadní části obce – za
kulturním domem
Brdo
rybník
v zadní části obce – nad
kapličkou
Česká Doubravice rybník
uprostřed obce
Vladměřice
rybník
uprostřed obce
vodovodní síť – hydranty VODÁRNA PLZEŇ a. před čp. 9
s.
před čp. 25 – uprostřed obce
nad kapličkou
Radějov
nemá
vodní
zdroj
–
doplňování vody v obci Lipí
cca 2 km (rybník 2)
Lipí – Dolní Lipí
rybník 2
po příjezdové cestě směr
Radějov od Manětína – cca
300 m za obcí Lipí
Lipí – Horní Lipí
rybník 1
po příjezdové cestě od
Manětína, vlevo před obcí Lipí

Město Manětín
Obecně závazná vyhláška č. …/2018,
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
územní 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)

Biologické odpady (biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu),
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
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) a g).
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.
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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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) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Nečtiny a
který přijímá:
 Nebezpečné složky komunálního odpadu
 Objemný komunální odpad
7)

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.
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2) Stavební odpad vzniklý na území města při činnosti fyzických osob musí být ukládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební
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. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Manětín.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………….
Mgr. Jaroslav Hruška
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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Zápis
Ze zasedání finančního výboru dne 04.09.2018
Přítomni: členové výboru
1. Kontrola zápisu – bez závad
2. Kontrola pokladen - členové FV provedli kontrolu hotovosti v hlavní pokladně města
a v pokladně lesního odboru města.
Pokladní hotovost v hlavní pokladně (pokl. č. 1 + pokl. č. 2 ) ve výši Kč 120.423,-souhlasí s účetním stavem dle pokladních deníků a pokladních dokladů.
Pokladní hotovost v pokladně lesního odboru Kč 2.800,-- souhlasí se stavem dle
pokladních deníků a pokladních dokladů
3. Hospodaření PO MŠ, PO ZŠ k 30.6.2018 – členové finančního výboru projednali
hospodaření příspěvkových organizací města za 2Q/2018 dle zpracovaných přehledů
čerpání příspěvku z rozpočtu zřizovatele.
MŠ vyčerpala příspěvek do výše Kč 179,981 tis., což je 51,42% celkového
příspěvku. MŠ vykázala zvýšené - nepředpokládané výdaje na opravy (servis
tepelného čerpadla, oprava expanzomatu – cca 16 tis. Kč).
ZŠ vyčerpala příspěvek do výše Kč 426,581 tis., což je 53,32% celkového příspěvku.
Na předložených přehledech čerpání příspěvku za 2Q se liší částka vykázaná na
některých položkách v 1Q od přehledů předložených za 1Q – a to z důvodu nutnosti
přeúčtování některých provozních nákladů dle podmínek dotace na dětský klub a
změny vykazování nákladů školní družiny – dle požadavků ředitelky školy.
Přehledy čerpání provozních příspěvků jsou přílohou zápisu č. 1 a 2.
4. Hospodaření města k 30.6.2018 – členové FV projednali a berou na vědomí
hospodaření města dle rozpočtu k 30.06.2018. Rozpočet je průběžně upravován
rozpočtovými opatřeními, příjmy k 30.6.2018 činí 21.048 tis. Kč (53,3%
upraveného rozpočtu), výdaje činí 19.285 tis. Kč (46,5% upraveného rozpočtu)
Přílohy zápisu č. 3: Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha – vše
k 30.06.2018.
5. Úvěry města - členové výboru zkontrolovali stav úvěrů města k 31.7.2018. Celkový
dluh města k tomuto dni činil Kč 14.305.000,--, kontokorentní úvěr města byl
k tomuto datu čerpán do výše -2.739.733,79 Kč.
Přehled úvěrů je přílohou zápisu č. 4.
6. Plnění investičních akcí města dle rozpočtu na rok 2018:
Členové FV zkontrolovali, zda jsou plněny další akce zahrnuté do schváleného
rozpočtu letošního roku, a to:
- práce na obnově čp. 92 v Manětíně – práce probíhají
- PZ Manětín – dokončení přízemí pro výjezdovou jednotku– práce probíhají,
proplacená první faktura 423 tis. Kč v 7/2018
Na základě rozpočtových opatření byly do rozpočtu zahrnuty tyto akce:
- oprava komunikací ve Stvolnech – práce probíhají (cca 1,2 mil. Kč, dotace
300 tis. Kč – zatím nemáme fakturu
- opravy bytu 255/1 po ukončení nájemní smlouvy– dokončeno nákl. 234 tis.
- opravy provozovny v čp. 91 (býv. p. Novák)– dokončeno cca 303 tis. Kč
- změna Územního plánu – zatím nefakturováno
- oprava válečného hrobu v Lukové - zatím nefakturováno

- rekonstrukce koupelny v bytě v KD Manětín – dokončeno 186 tis. Kč
- oprava kašny východní škarpa – dokončeno 380 tis. Kč
- mikroregion – pořízení vysokozdvižné plošiny – bude dodáno během září
V tomto přehledu již nejsou znovu uvedeny akce zmíněné v zápisu z 19.6.2018, které
již byly dokončeny.

Ing. Jan Fencl
Předseda FV

