Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové,
podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, které bylo svoláno
na 24. března 2021 do KD Manětína a na kterém vás srdečně vítám.
Dosud je přítomno 8 členů zastupitelstva města z celkového počtu 12 členů. Z jednání
se nikdo neomluvil a O. Fábera, J. Haala, J. Hruška a L. Šafr se opozdí.
Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno a může se právoplatně
usnášet ve všech bodech jednání.
Zápis z předchozího, tj. devatenáctého, 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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva starosty
Rozpočtové opatření
CPOS Město Touškov – dodatek ke smlouvě č. 9
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na knihovnické činnosti
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020
Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín a její financování
Lokalita Z3 – Pod Horou -- dotace na zasíťování parcel k výstavbě,
projekt na přeložku optického kabelu CETIN
Lokalita Z3 – SÚSPK – Smlouva o omezení užívání nemovitosti
Vytápění bytových domů a budov úřadu – změna zdroje tepla a
rekonstrukce kotelny v čp. 256
Bezdrátový rozhlas – modernizace a rozšíření pokrytí
Aktualizace programu regenerace Manětín a Rabštejn – nabídky
Smlouva o vzdání se práva na náhradu škody
ČOV a kanalizace – změnové listy a dodatek smlouvy o dílo
ČOV a kanalizace – nákup fekálního vozu
Prodej pozemků v k. ú. Manětín
Směna pozemku v k. ú. Brdo
Záměr směny pozemků v k. ú. Lipí
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou
Záměr směny pozemků v k. ú. Újezd
Smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Manětín, Zhořec u Manětína
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Vysočany
Žádost o změnu územního plánu v k. ú. Luková
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ 2021
Žádost o souhlas se zavedením přívodu elektřiny k pozemku v k. ú.
Rabštejn nad Střelou
Převod vozidla CAS ŠKODA 706 RTHP
Různé, diskuse, závěr
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Navrhuji do programu přidat bod Žádost o dotaci z programu Ministerstva financí ČR
– podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Bod bych zařadil
před bod různé, kam bych přesunul i bod Rozpočtové opatření.
Má někdo z členů zastupitelstva města k takto upravenému programu nějakou
připomínku?
Návrh na znění usnesení:
2/21 – ZM schvaluje program 20. zasedání ZM.
Hlasování: 8 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:
3/21 – ZM schvaluje zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
Hlasování: 8 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:
4/21 – ZM schvaluje ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno. Oba navržení byli zvoleni ověřovateli
zápisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyní bych Vám v zastoupení přednesl zprávu o činnosti starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města, kterou mi starosta připravil. Starosta čte zprávu a
podává vysvětlení k předneseným bodům a otevírá diskusi ke zprávě starosty.
Na jednání se dostavil O. Fábera, J. Haala a J. Hruška. Počet přítomných členů
zastupitelstva stoupl na 11.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
1/21 – ZM bere na vědomí zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání
zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
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Nyní jsme u bodu CPOS Město Touškov – dodatek ke smlouvě č. 9. Jedná se o
dodatek ke smlouvě s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb o úhradě
nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby. Starosta informuje o
obsahu dodatku smlouvy. Dodatek jste měli k dispozici.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
6/21 – ZM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených se
zabezpečením pečovatelské služby č. 15/08 ze dne 26. 5. 2008, který je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.

Nyní jsme u bodu Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na knihovnické
činnosti. Jedná se o dotaci ve výši 159 236 Kč na vykonávání odborné knihovnické
činnosti dle knihovního zákona.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
7/21 – ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 159 236 Kč určené na výkon odborných
knihovnických činností v roce 2021.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.

Další bod programu je Hospodaření příspěvkových organizací města za rok
2020. Jedná se o hospodaření – ZŠ Manětín a MŠ Manětín. Předávám slovo účetní
příspěvkových organizací paní
zřizovatele na provoz mateřské školy.

Paní

nformuje o čerpání příspěvku

Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
8/21 – ZM schvaluje hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Manětín za rok 2020. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku
2020 ve výši 8.221,42 Kč, který vede MŠ na účtu 349, vrátí na účet zřizovatele v
termínu do 10. 4. 2021.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Paní

informuje o čerpání příspěvku zřizovatele na provoz základní školy.

Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
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9/21 – ZM schvaluje hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Manětín za rok 2020. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku
2020 ve výši 9.721,32 Kč, který vede ZŠ na účtu 349, vrátí na účet zřizovatele v
termínu do 10. 4. 2021.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod dnešního programu je Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín a její
financování. Zastupitelstvo města na 9. zasedání projednalo a schválilo projekt na
modernizaci dvou učeben v základní škole z 10. výzvy MAS Vladař-IROP-Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III., dále schválilo
jako zřizovatel základní školy související předfinancování rozpočtu projektové žádosti
ve výši: 2,62 mil. Kč a případné přijetí dotace. Dotace by měla činit maximálně 2 486
574,65 Kč, vlastní podíl města minimálně 130 872,35 Kč. Dotčeným subjektem a
předkladatelem projektové žádosti je Základní škola Manětín, příspěvková organizace
města.
Základní škola již obdržela dokument Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části Financování
projektu při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních
částek SR a SF EU uvedených Podmínkách v části II.
Město jako zřizovatel základní školy se v roce 2019 zavázalo akci předfinancovat ze
svého rozpočtu. Je tu ale ještě jedna možnost financování, a to úvěrem. Smlouvu o
úvěru by uzavřela základní škola pro předchozím souhlasu zřizovatele, tj. města.
Město by s projednalo souhlas s tímto řešením a uzavřelo smlouvu o ručení za tento
úvěr. Včera město obdrželo žádost vedení základní školy o souhlas s podáním žádosti
o úvěr a jeho přijetí u Komerční banky, a. s., o převzetí ručitelského závazku k úvěru
ve výši 2 486 574,65 Kč v Komerční bance, a. s., a o nevratnou finanční výpomoc pro
Základní školu Manětín, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 % z celkového finančního
objemu skutečně vyúčtovaných výdajů vážících se k projektu „Modernizace odborných
učeben v ZŠ Manětín“.
Diskuse:
E. Vaňková se zeptala, jestli nebude problém v tom, že se nebude revokovat původní
usnesení, kdy se zavázalo město, že akci předfinancuje jako zřizovatel a toto usnesení
bylo přílohou žádosti o dotaci a nyní dojde ke změně, že akci bude financovat sama
základní škola. Starosta odpověděl, že ke změně financování bude poskytovateli
dotace zaslána administrátorkou projektu žádost o změnu.
Návrh na znění usnesení:
10/21 – ZM schvaluje na základě žádosti Základní školy Manětín, zastoupené
Mgr. Pavlou Cimlerovou, souhlas s podáním žádosti o úvěr a s přijetím úvěru od
Komerční banky, a. s., na předfinancování projektové akce „Modernizace
odborných
učeben
v ZŠ
Manětín“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285,
financováno z IROP, identifikační číslo 117D03O002692, ve výši 2 486 574,65 Kč
pro Základní školu Manětín, příspěvkovou organizaci.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
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Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
11/21 – ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku k úvěru ve výši 2 486 574,65
Kč v Komerční bance, a. s., pro Základní školu Manětín, příspěvkovou
organizaci, na financování projektové akce „Modernizace odborných učeben
v ZŠ Manětín“ podle Smlouvy o ručení, která je přílohou tohoto usnesení č. 4.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
12/21 – ZM schvaluje nevratnou finanční výpomoc pro Základní školu Manětín,
příspěvkovou organizaci, ve výši 5 % z celkového finančního objemu skutečně
vyúčtovaných výdajů vážících se k projektu „Modernizace odborných učeben
v ZŠ Manětín“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285, financováno z IROP,
identifikační číslo 117D03O002692.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod je Lokalita Z3 – Pod Horou - dotace na zasíťování parcel k výstavbě, projekt
na přeložku optického kabelu CETIN. K části bodu týkající se dotace na zasíťování
parcel chci informovat, že dotaci poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj a je
zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí – výstavbu vodovodů,
kanalizací a pozemních komunikací. Cílem je rozšířit nabídku stavebních pozemků pro
následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč
na jeden stavební pozemek. Podmínkou je stavební povolení, které bohužel zatím
město nemá a do termínu ukončení příjmu žádostí, kterým je den 9. 4. 2021, ani mít
nebude. Uvidíme, jestli bude možnost o dotaci požádat příští rok.
V současné době probíhá jednání se společností CETIN jednání ohledně přeložky
optického kabelu. Předpokládaná cena přeložky v celé obytné zóně se pohybuje
někde okolo 550 000 Kč.
Nechceme žádným způsobem zatěžovat budoucí vlastníky pozemků a stavebníky,
proto jsem oslovil projektanta společnosti CETIN
, který nám
připravil cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace (prováděcí projekt)
za 36 000 Kč bez DPH. Nabídnuta cena je za zpracování projektu pro přeložku v celé
obytné zóně, tedy i na části ve vlastnictví pana
Zpracování projektu jen na
část ve vlastnictví města by bylo o 11 000 Kč levnější.
Dále společnost CETIN navrhuje možnost zasíťování optickou infrastrukturou
k jednotlivým pozemkům ve své režii. Požádal jsem pana
vlastníka
poloviny lokality Z3, o písemné vyjádření a upozornil jsem ho na to, že nelze
předpokládat, že v případě oddělené realizace bude cena za realizaci poloviční. Pan
odpověděl, že v současné době není připraven na to, aby mohl investovat
do přípravy stavebních parcel pro město Manětín a odkázal se na bod v plánovací
smlouvě, který zní: III/3-V případě, že pro stavební povolení a kolaudaci záměru
stavebníka č. 1 bude nutné provést stavby a stavební úpravy na pozemcích stavebníka
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č. 2, provede tyto stavby a stavební úpravy stavebník č. 1 na své náklady. Dále doplnil,
že nevidí problém v tom, aby město zainvestovalo kompletně celou přeložku.
Dnes bychom měli rozhodnout o tom, zda si město nechá vypracovat projekt pouze na
přeložku kabelu CETIN v naší části nebo i na přeložku kabelu CETIN v celé obytné
zóně, tedy i na části pana
Potom bychom měli k dispozici i cenu za
přeložku kabelu CETIN rozdělenou na část patřící městu a cenu za celou lokalitu a
mohli ještě jednat s panem
a vědět konkrétní částku, kolik by to stálo.
Diskuse:
Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že by bylo pro město vhodné vědět cenu za
přeložku kabelu CETIN na části patřící městu, a i cenu za přeložku na pozemcích
patřících panu
a rozhodli se hlasovat o usnesení pro zpracování projektu
na přeložku kabelu CETIN ve dvou variantách, a to v celé lokalitě Z3 a v části lokality
patřící městu za cenu 36 000 Kč bez DPH.
Návrh na znění usnesení:
13/21 – ZM schvaluje zpracování projektu na přeložku kabelu CETIN ve dvou
variantách, a to v celé lokalitě Z3 a v části lokality patřící městu.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod vztahující se k Lokalitě Z 3 je smlouva s SÚSPK o omezení užívání
nemovitosti ve správě Plzeňského kraje. Jedná se o smlouvu se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, která souvisí se realizací stavby Manětín – Parcelizace lokality
Z 3. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek při provádění stavebních prací
v komunikacích nebo na silničním pozemku a uložení inženýrské sítě do silničního
pozemku. Zároveň pro město, jako budoucího investora, slouží jako doklad prokazující
právo provést stavbu na komunikacích nebo silničních pozemcích ve správě SÚS
Plzeňského kraje. Součástí smlouvy je i sazebník úhrad, technické podmínky pro
provádění prací v komunikaci a situace s dotčenými pozemky. Kompletní smlouvu jste
měli k dispozici.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
14/21 – ZM schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje č. 8600003897 se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
IČ 72053119, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Vytápění bytových domů a budov úřadu – změna zdroje tepla a
rekonstrukce kotelny v čp. 256.
V letošním roce by měla proběhnout rekonstrukce kotelny v čp. 256. tato kotelna vytápí
bytové domu čp. 254, 255, 256 a 257. Bytový dům čp. 254 není ve vlastnictví města a
město je licencovaným dodavatelem tepla do tohoto domu na základě smlouvy o
dodávkách tepla, kterou město může ukončit pouze dohodou. V roce 2016 město
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vybudovalo teplovod, který z kotelny v čp. 256 zatím dodává teplo do budov čp. 88,
89, 91 a 31 a výhledově by měl teplovod vytápět i čp. 92. V projektu již tehdy byla
poznámka, že zdroj tepla (kotelna v čp. 256) je svým výkonem a účinností na hranici
možností a bude nutné provést jeho rekonstrukci.
Město připravilo projekt na výměnu uhelných kotlů. Nyní jsou k dispozici i všechna
potřebná vyjádření od dotčených orgánů a zbývá jen podat žádost o stavební povolení,
jehož vydání bude trvat cca 45 dní. Na realizaci výměny kotlů na pevná paliva
Carborobot PV 300 o výkonu 290 kW a Carborobot PV 180 o výkonu 170 kW za
kaskádu kotlů BENEKOV C 250 v počtu dvou kusů a jeden kotel BENEKOV C 107.
Máme nabídku od firmy Bohumil Titl, Plzeň, která je za celkovou cenu 2 345 742 bez
DPH. Nabídku od firmy Bohumil Titl jste obdrželi.
Letos v únoru město také obdrželo nabídku od firmy AC Heating s. r. o., která je
založena na přechodu na jiný zdroj vytápění, a to z uhlí na tepelná čerpadla. Jednotlivé
domy čp. 254, 255, 257 by byly odpojeny od teplovodu ze stávající kotelny a byla by
vybudována vlastní kotelna s dvěma tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 40 kW
(A2W35) a elektrickým kotlem 24 kW (bivalentní/záložní zdroj). Součástí je lokální
příprava teplé vody (TUV) v zásobníku o objemu 1000 l. Tento zdroj by byl napojen na
stávající rozvody ÚT a TUV v objektu. Pro kotelnu/technickou místnost by byla využita
místnost ve společné části domu. Venkovní jednotky tepelných čerpadel by byly
umístěny v přístřešku, který zajistí ochranu proti mechanickému poškození
(vandalismu) a zároveň bude sloužit jako protihlukové odstínění od obytných částí
bytových domů. Potrubí propojující venkovní jednotky s technickou místností uvnitř
objektu bude uloženo do výkopu.
Cena tohoto řešení bez DPH pro dům čp. 254 činí 1 154 506 Kč, pro dům čp. 255 činí
1 154 506,00 a pro dům čp. 257 činí 987 730,- Kč.
Pro vytápění bytového domu č.p. 256 a objekty MěÚ bylo navrženo řešení – ze
stávající kotelny v domě č.p. 256 budou demontovány kotle na tuhá paliva. Demontáž
zajistí Město Manětín vlastními kapacitami. Místo kotlů na tuhá paliva budou
instalována tepelná čerpadla, která budou dodávat teplo nejen do bytového domu, ale
i do objektů MěÚ. Nový zdroj tepla bude zahrnovat šest tepelných čerpadel o celkovém
výkonu 132 kW (A2W35) a elektrické kotle (bivalentní/záložní zdroj) o výkonu 90 kW.
Součástí bude také lokální příprava TUV pro bytový dům v zásobníku o objemu 1000
l. Tento zdroj bude napojen na stávající rozvody ÚT a TUV v bytovém domě a zároveň
bude napojen na stávající teplovod pro zásobování objektů MěÚ na náměstí. Teplovod
vybudovaný v roce 2016 by byl využíván i nadále. Navržený výkon zdroje tepla
zahrnuje i ztráty teplovodu. Venkovní jednotky tepelných čerpadel by byly umístěny v
přístřešku. Potrubí propojující venkovní jednotky s technickou místností uvnitř objektu
by bylo uloženo do výkopu.
Cena tohoto řešení bez DPH je 2 849 430,- Kč. Celková investice za bytové domy a
budovy ve vlastnictví města činí 4 991 666 Kč bez DPH.
K realizaci tohoto projektu bylo třeba zjistit podmínky připojení k distribuční soustavě.
Město žádost o připojení na distribuční soustavu podalo na ČEZ Distribuce a vyjádření
bude mít do 18. 4. 2021. K této akci není zatím vypracována žádná projektová
dokumentace. Město nemá vyjádření SVJ čp. 254 jako odběratele tepla, zda by
nabídku firmy AC Heating přijalo a ve své režii realizovalo.
Dnes máme neoficiální vyjádření ČEZu, kdy bylo telefonicky sděleno, že by pro
realizaci vytápění tepelnými čerpadly bylo nutné posílit síť distribuční soustavy, což by
trvalo 24 měsíců. Z těchto důvodů nelze projekt tepelných čerpadel nyní realizovat.
Proto budeme hlasovat o akci výměny kotlů na uhlí, která již je připravená a ve stádiu
podání žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že uhelná komice schválila
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ukončení používání uhlí v roce 2038, bude nutné do budoucna hledat řešení zdroje
vytápění.
Diskuse:
E. Vaňková řekla, že řešila s právničkou města otázku výběrového řízení na
rekonstrukci kotelny a ta jí sdělila, že je třeba posoudit, zda se bude jednat o stavební
práce nebo dodávku. Starosta uvedl, že s právničkou mluvil také a že se i podle
podobných akcí, tj. rekonstrukcí kotelen, které je možné vyhledat na internetu jedná o
stavební práce.
Dále se do diskuse zapojili i přítomní občané a diskutovalo se o možnosti topení
plynem, o ceně tepla, o zateplení bytových domů, o emisních limitech. V závěru
diskuse starosta řekl, že rekonstrukce kotelny bude probíhat v letních měsících a
upozornil, že po nezbytně nutnou dobu bude přerušena dodávka teplé vody.
Návrh na znění usnesení:
15/21 – ZM schvaluje výměnu dosluhujících kotlů na uhlí v čp. 256 za kaskádu
kotlů splňujících emisní limity pro kotle spalující tuhá paliva, a to BENEKOV C
250 v počtu dvou kusů a jeden kotel BENEKOV C 107 dle nabídky firmy Bohumil
Titl, která je přílohou tohoto usnesení č. 6.
Hlasování: 11 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Bezdrátový rozhlas – modernizace a rozšíření pokrytí.
Ve městě máme bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním s možností
napojení na zadávací pracoviště složek IZS. Rozhlas byl vybudován s pomocí
dotace před deseti lety. Během let provozu byla prováděna běžná údržba a opravy.
Nyní, po deseti letech provozu, je potřeba provést modernizaci rozhlasu. Městu byly
zaslány na základě telefonické objednávky firmou Rozhlasy Bártek s. r. o. dvě
nabídky. Jedna nabídka řeší pouze modernizaci řídícího pracoviště, vysílací části
v budově úřadu, druhá nabídka obsahuje modernizaci převaděčů signálu a rozšíření
rozhlasu, tj. umístění nových reproduktorů v Manětíně, Stvolnech, Mezí a
Vladměřicích. Modernizaci v budově úřadu firma nabízí za 72 746,41 Kč včetně
DPH a modernizaci venkovního zařízení a rozšíření za 174 106,90 Kč včetně DPH.
Obě nabídky jste měli k dispozici. Dotaci na vybudování úplně nového rozhlasu
nelze nyní získat, protože jsou tyto dotace poskytovány pouze v územích, které byly
zasaženy živelní pohromou, jako je třeba povodeň.
Diskuse:
M. Brož řekl, že obzvlášť v dnešní době je důležité mít městský rozhlas ve funkčním
stavu, protože by měl fungovat jako varovný a informační systém ve vztahu k
obyvatelstvu.
Návrh na znění usnesení:
16/21 – ZM schvaluje modernizaci bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy
Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu 72 746,41 Kč, která je přílohou tohoto usnesení
č. 7.
Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel hlasování (O. Haidlmaier), usnesení bylo schváleno.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
17/21 – ZM schvaluje modernizaci a rozšíření bezdrátového rozhlasu dle nabídky
firmy Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu 174 106,90 Kč, která je přílohou tohoto
usnesení č. 8.
Hlasování: 7 pro, 4 se zdrželi hlasování (O. Haidlmaier, V. Janouškovcová, I.
Soukupová, O. Fábera), usnesení bylo schváleno.
Další bod je Aktualizace programu regenerace Manětín a Rabštejn – nabídky. Pro
čerpání dotací od Ministerstva kultury České republiky v rámci programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón je potřeba mít
zpracovaný dokument Program regenerace pro jednotlivé památkové zóny a tento
program aktualizovat. Město má dvě památkové zóny, a to Manětín a Rabštejn nad
Střelou. Kvalita tohoto programu je jedním z kritérií, které se posuzuje při stanovení
roční finanční kvóty pro město. Program regenerace Městské památkové zóny
Manětín zpracovala v roce 2011 za cenu 240 000 Kč firma Atelier Soukup s. r. o. Jak
je uvedeno v zápisu z 10. zasedání zastupitelstva, které se konalo 26. 10. 2011 a kde
se program regenerace projednával a byl schválen, měla být platnost tohoto programu
regenerace 10 let. V roce 2015 byl Program regenerace MPZ Manětín aktualizován za
cenu 60 500 Kč. Aktualizace spočívala v doplnění budovy čp. 92 (Černý orel), kterou
město získalo v dražbě. Touto aktualizací byla zkrácena platnost programu regenerace
do roku 2019.
Program regenerace MPZ Rabštejn nad Střelou zpracoval v roce 2016 Atelier Soukup
a OPL Švehla s. r. o. za cenu 144 776,50 Kč a zastupitelstvem byl projednán a
schválen v říjnu 2016. Platnost programu je 5 let, tedy do roku 2021. Budeme
požadovat platnost nového dokumentu byla minimálně 10 let.
Starosta navrhl v letošním roce objednat aktualizaci programu regenerace pro MPZ
Manětín a aktualizaci programu pro MPZ Rabštejn odložit na rok 2022.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
18/21 – ZM schvaluje aktualizaci programu regenerace MPZ Manětín za cenu
96 558 Kč s DPH.
Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel hlasování (J. Fencl), usnesení bylo schváleno.
Další bod je Smlouva o vzdání se práva na náhradu škody. Město Manětín je
vlastníkem lesa parc. č. 107/9 o výměře 42271 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Firma
Glocal Consulting, s. r. o., je vlastníkem nemovitosti – pozemku parc. č. 107/6 o
výměře 329 m2 a parc. č. st. 106/3 o výměře 1386 m2, jehož součástí je budova s č. p.
72 se stavbou ubytovacího zařízení, vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Smlouvu o
vzdání se práva na náhradu škody formou věcného práva připravila právnička města
v souladu s § 2897 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Firma Glocal Consulting prohlašuje, že se natrvalo a bezvýjimečně vzdává práva na
náhradu veškeré škody, která vznikne kdykoliv v budoucnu na nemovitostech –
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pozemcích p. č. 107/6 a p. č. st. 106/3, obou v k. ú. Rabštejn nad Střelou, a veškerých
jejich součástech a příslušenstvích, způsobených sesuvem půdy, padáním kamenů,
pádem stromů nebo jejich částí včetně větví, přesahem větví a kořenů, zastíněním a
lavinami z lesního pozemku p. č. 107/9 v k. ú. Rabštejn nad Střelou nebo v souvislosti
s těmito jevy, a to bez ohledu na důvod, pro který ke vzniku těchto událostí dojde.
Firma se také zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců
ode dne podpisu této smlouvy zajistí, aby vzdání se práva na náhradu škody formou
věcného práva bylo zapsáno do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, KP Kralovice.
Na jednání se dostavil L. Šafr. Počet přítomných členů zastupitelstva stoupl na
12.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
19/21 – ZM schvaluje Smlouvu o vzdání se práva na náhradu škody s firmou
Glocal Consulting, s.r.o., IČ 257 75 189, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.

ČOV a kanalizace – změnové listy a dodatek smlouvy o dílo. Dalším bodem

v programu dnešního zasedání je ČOV a kanalizace – změnové listy a dodatek
smlouvy. Změnové listy jsme Vám rozeslali. Celková cena víceprací dle změnových
listů č. 16–22 činí 1 441 708,17 Kč bez DPH.
Tato částka představuje vícepráce, které firma musela provést a které nebyly v ceně
díla a tím i ve smlouvě o dílo uvedeny. Každý změnový list obsahuje situační schéma
změny, soupis a ocenění prací týkajících se změny a fotodokumentaci.
Tyto vícepráce na změnových listech schvaluje technický a autorský dozor, investor,
kterým je město a SFŽP. Vícepráce pravděpodobně nebude možné hradit z dotace.
Cena dle Smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 bez DPH činí 110 062 635,40
Kč. Cena dle Smlouvy o dílo včetně dodatků č. 2, 3, 4 a č. 5 a včetně DPH činí
133 175 788,83 Kč. Původní smlouva byla uzavřena na částku 104 498 553,80 Kč bez
DPH a bez opčního práva. Cena díla bude tedy navýšena o vícepráce a stavbu stoky
F s využitím opčního práva o opční právo o 5 564 081,60 Kč.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
20/21 – ZM schvaluje změny ve vymezení rozsahu předmětu díla „Manětín – ČOV
a kanalizace“ blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových
listech č. 16–22.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
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21/21 – ZM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž
předmětem je realizace stavebních prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a
kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Šestnáctým bodem dnešního programu je ČOV a kanalizace – nákup fekálního vozu.
Nově vybudovaná ČOV v Manětíně je kapacitně připravená na svážení a likvidaci
splašků ze septiků a jímek z městských částí. K této činnosti je třeba zakoupit fekální
vůz. Starosta informoval o nabídce fekálního vozu Pomot T 544/2. Jedná se o
traktorový fekální návěs o objemu 8 000 litrů, tandemový, který lze použít pro převoz
kejdy, fekálií a vody. Nádrž a rámová konstrukce jsou pozinkované. Nádrž nepodléhá
tlakovým zkouškám. Fekální návěsy mají bohatou doplňkovou výbavu. Cisterna je
vybavena vývěvou renomovaných výrobců HERTEL nebo JUROP umožňující sání z
hloubky do 6 metrů. Nově vybudovaná ČOV v Manětíně je kapacitně připravená na
svážení a likvidaci splašků ze septiků a jímek z městských částí. Nabídku s popisem
fekálního vozu jste obdrželi. Cena je po slevě 449 000 Kč bez DPH.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
22/21 – ZM schvaluje zakoupení fekálního vozu Pomot T 544/2 za cenu 449 000
Kč bez DPH od firmy Agrowest a.s. Plzeň
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat bodu Prodeje pozemků v k. ú. Manětín.
Starosta předal slovo paní Vaňkové, která podá vysvětlení k bodům programu 15 až
21. Ta nejprve uvedla, že podklady ke všem projednávaným prodejům a záměrům
prodeje měli zastupitelé v předstihu k dispozici.
Bod č. 15 je Prodej pozemků v k. ú. Manětín. Město obdrželo žádost od pana
o odkoupení pozemku parc. č. 1925 o výměře 254 m2 dle geometrického plánu
č. 728-177/2020, ke kterému město nemá přístup a dalších dvou pozemků, které
s pozemkem parc. č. 1925 sousedí a město k nim také nemá přístup. Jedná se o
pozemky parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2 a parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2. Na
minulém zasedání byl schválen záměr prodeje těchto pozemků, který byl vyvěšen od
4. 1. 2021 do 20. 1. 2021. Pro město jsou tyto pozemky nevyužitelné a bez přístupu,
proto je navržena cena 50 Kč/m2.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
23/21 – ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2, parc. č.
1254/3 o výměře 69 m2 a parc. č. 1925 o výměře 254 m2 dle geometrického plánu
728-177/2020, vše v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2 panu
Manětín.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
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Dalším bodem je Směna pozemků v k. ú. Brdo. Jedná se o opětovné projednání

směny s paní
u Frantova mlýna. Město muselo vzít původně podaný
návrh na vklad zpět. Důvodem bylo to, že katastrálním úřadem schválený geometrický
plán slučoval dva díly pozemku, z nichž měl jeden památkovou ochranu, což nelze.
Proto byl vyhotoven doplňující geometrický plán č.188-27/2019, kde každý díl
pozemku byl opatřen parcelním číslem. Do směny tedy vstupují ze strany paní
nová čísla pozemků. Na minulém zasedání byl schválen záměr směny
pozemku parc. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo u Manětína dle geometrického
plánu 149-27/2019, který byl vyvěšen od 4. 1. 2021 do 20. 1. 2021.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.

Návrh na znění usnesení:
24/21 – ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města dle GP č. 149-27/2019
par. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo za cenu stanovenou dohodou stran ve
výši 5 000 Kč za pozemky ve vlastnictví paní
dle GP č. 14927/2019 par. č. 881/3 o výměře 546 m2, parc. č. 882/3 o výměře 6 m2 a parc. č. 974
o výměře 14 m2 a dále pozemek parc. č. 884/2 o výměře 3 m2 dle GP č. 188-27/2019
vše v k. ú. Brdo u Manětína, za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000
Kč,
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod je záměr směny pozemků v k. ú. Lipí. Na město se se žádostí o směnu
pozemků obrátil pan
z Lipí. Městu nabízí ke směně dva pozemky v k. ú.
Manětín. Jedná se o lesy parc. č. 1198 o výměře 12157 m 2 a parc. č. 1624 o výměře
8056 m2. K těmto pozemkům měli zastupitelé k dispozici vyjádření vedoucího
organizační složky Správa lesů města Manětín se závěrem, že z lesnického hlediska
jde o bezproblémové porosty, které budou plnit funkci melioračně zpevňujících dřevin,
které nejsou poškozeny lesní zvěří a při následných výchovných zásazích budou
získávat na kvalitě dřevní hmoty. Pan
by je chtěl za pozemky v k. ú. Lipí, a to
parc. č. 795/1 o výměře 752 m2, parc. č. 797/1 o výměře 2842 m2, parc. č. 26 o výměře
1070 m2, parc. č. 24 o výměře 2358 m2, parc. č. 580 o výměře 3142 m2. První pozemek
je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, další tři jsou orná půda a poslední
je trvalý travní porost. Ani jeden z pozemků nesousedí s pozemkem pana
,
některé pozemky vedou uprostřed pozemků jiného vlastníka, který již dříve také o tyto
pozemky žádal, ale město na jeho nabídku nepřistoupilo. Pozemek parc. č. 24 a parc.
č. 26 sousedí se zastavěnou plochou, která je v ÚP vedena jako plocha bydlení a
v budoucnu by se plocha pro bydlení dala po změně územního plánu rozšířit i na tyto
pozemky.
Na jednání byl přítomen i žadatel o směnu pan
Diskuse:

ukázal ze svých podkladů zastupitelům, o jaké pozemky se jedná, a snažil
se vysvětlit, proč chce tyto pozemky směnou získat, dále řekl, že městu nabízí směnu
1:2, což je pro město výhodné, a protože má zájem jen o pozemky v k. ú. Lipí, tak
musel žádat o ty, které město v katastru vlastní a těch není moc. O. Fábera řekl, že
nedoporučuje po prověření záměr této směny schválit, problémem nejsou nabízené
pozemky městu (ty jsou OK), ale pozemky, které od města pan
chce. Dále
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podrobně vysvětlil, proč nebude pro tuto směnu hlasovat. Řekl, že pozemky parc. č.
24 a parc. 26 navazují na městské pozemky 28, 29 a v sousedství nejsou žádné
pozemky žadatele, pozemek parc. č. 795/1 a parc. č. 797/1 jsou zaniklé cesty, na které
navazuje lesní cesta parc. č. 795/2 a parc. č. 797/2 ve vlastnictví LČR a v sousedství
nejsou žádné pozemky žadatele a pozemek parc. č. 580 je zčásti zalesněný, opět
v sousedství nejsou žádné pozemky žadatele a případně by jej spíše směnil s Lesy
ČR. Dále dodal, že se mu nelíbí ani to, že směna není navržena v jednom katastru.
Návrh na znění usnesení:
37/21 – ZM schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 795/1 o výměře 752 m 2,
parc. č. 797/1 o výměře 2842 m2, parc. č. 26 o výměře 1070 m2, parc. č. 24 o
výměře 2358 m2, parc. č. 580 o výměře 3142 m2 v k. ú. Lipí u Manětína.
Hlasování: 6 pro, 5 proti (P. Cimlerová, O. Fábera, V. Janouškovcová, J. Haala. O.
Haidlmaier), 1 se zdržel hlasování (I. Soukupová), usnesení nebylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Záměr prodeje pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Město
obdrželo celkem 3 žádosti o odkoupení pozemků.
První žádost se týká pozemku parc. č. 758/3 o výměře 72 m 2 na náměstí v Rabštejně.
O pozemek žádá paní
jedna z vlastníků přilehlého domu
kteří tento
pozemek mají dlouhodobě v pronájmu. Na pozemku mají umístěnou vodovodní šachtu
a pozemek je přístupem k domu.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že přilehlý dům byl dříve historickou radnicí ve středu náměstí, kde se
pozemky neprodávaly, podle něj by se jednalo o precedens, proto doporučuje
pokračovat v pronájmu tohoto pozemku.
Návrh na znění usnesení:
38/21 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 758/3 o výměře 72 m2 v k.
ú. Rabštejn nad Střelou.
Hlasování: 8 proti, 4 se zdrželi hlasování (V. Janouškovcová, starosta, J. Fencl, L.
Šafr), usnesení nebylo schváleno.
Druhá žádost v k. ú. Rabštejn nad Střelou se týká pozemku parc. č. 91/1 o výměře 96
m2. O pozemek žádá paní
která je vlastníkem přilehlého domu
Žádost podali poté, co zjistili, že byl vyvěšen záměr prodeje jiných pozemků v této
lokalitě, který byl schválen na minulém zasedání na základě žádosti manželů
Diskuse:
O. Fábera řekl, že po pozemku podél řeky vede používaná pěšina a upozornil na
nutnost zaměření.
Zastupitelé se následně domluvili, že nechají pozemky v této lokalitě, o které žádá paní
a manželé
na náklady města zaměřit a následně podle
vyhotoveného geometrického zaměření bude záměr prodeje těchto pozemků znovu
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projednán. O. Fábera vyslovil s tímto řešením souhlas a uvedl, že vyhotovení
geometrického plánu zařídí.
Návrh na znění usnesení:
39/21 – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 91/1 o výměře 96 m2 v k.
ú. Rabštejn nad Střelou.
Hlasování: 6 pro, 1 proti (O. Fábera), 5 se zdrželo hlasování (starosta, P. Cimlerová,
L. Šafr, M. Brož, I. Soukupová), usnesení nebylo schváleno.
Poslední žádost jsme obdrželi od manželů
a týká se části pozemku
parc. č. 528/3 o výměře cca 900 m2. Pan
vlastní rekreační dům č. e. 56. Část
pozemku, kterou by chtěl odkoupit je nad jejich domem a sousedí s pozemkem parc.
č.528/6, který mají manželé ve vlastnictví. Pozemek by chtěli zkultivovat. Prodejem
tohoto pozemku by došlo k rozdělení pozemku parc. č. 528/3 na dvě části a nebyl by
již průchozí.
Diskuse:
O. Fábera uvedl, že po pozemku vede používaná pěšina, pozemek nelze ani
pronajmout a že žadatelé k výsadbě clony vlastní pozemek nad chatami a prodej
tohoto pozemku nedoporučil.
Návrh na znění usnesení:
40/21 – ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 528/3 o výměře cca
900 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Hlasování: 1 pro (J. Fencl), 8 proti, 2 se zdrželi hlasování (starosta, L. Šafr), usnesení
nebylo schváleno.
Došli jsme k bodu Záměr směny pozemků v k. ú. Újezd. Starosta jednal se zástupcem
ZDV Manětín, který by chtěl s městem realizovat směnu pozemků u areálu kravína
v Újezdě. Jedná se celkem o 6 pozemků ve vlastnictví města, a to parc. č. 505/7 o
výměře 49 m2, parc. č. 505/8 o výměře 49 m2, parc. č. 784/18 o výměře 14 m2, parc.
č. 994/4 o výměře 303 m2, parc. č. 491/8 o výměře 249 m2, parc. č. 994/3 o výměře 78
m2. Celkem se jedná o 742 m2. Pozemek parc. č. 491/8 je veden jako les. Ostatní
pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, některé s využitím komunikace. ZDV nám
za pozemky nabízí pozemky o výměře 742 m 2, vedené jako orná půda a všechny též
v kat. území Újezd.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že doporučuje po prověření v terénu uvedený záměr směny schválit,
navrhované pozemky jsou oboustranně logické a víceméně vyrovnané.
Návrh na znění usnesení:
25/21 – ZM schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 505/7 o výměře 49 m2, parc.
č. 505/8 o výměře 49 m2, parc. č. 784/18 o výměře 14 m2, parc. č. 994/4 o výměře
303 m2, parc. č. 491/8 o výměře 249 m2, parc. č. 994/3 o výměře 78 m2, vše v k. ú.
Újezd u Manětína.
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Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.

Nyní jsme u bodu Smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Manětín, Zhořec u
Manětína. V k. ú. Manětín se jedná o několik smluv.

První smlouva č. 1/2021 mezi městem Manětín a
a týká se
vodovodní přípojky k domu čp. 119. Přípojkou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví
města.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.

Návrh na znění usnesení:
26/21 – ZM schvaluje Smlouvu SVB č. 1/2021 o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 11, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Druhá smlouva č. 2/2021 se týká vodovodní přípojky manželů
jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města.

Přípojkou

Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
27/21 – ZM schvaluje Smlouvu SVB č. 2/2021 o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 12, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Třetí smlouva č. 3/2021 se týká vodovodní přípojky k pozemku pana
Přípojkou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
28/21 – ZM schvaluje Smlouvu SVB č. 3/2021 o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 13, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Čtvrtá smlouva SVB č. 4/2021 se týká přípojky elektřiny ke kostelu sv. Barbory v
Manětíně. Přípojkou jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
29/21 – ZM schvaluje Smlouvu SVB č. 4/2021 o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 14, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat k. ú. Zhořec. Zde se jedná o Smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. IV-12-0015940/VB/01. Dotčeným pozemkem ve vlastnictví
města je parc. č. 191/1. Obsahem věcného břemene je umístění kabelového vedení
NN. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby byla projednána na 15. zasedání dne 20. 5. 2020 a usnesením č. 35/20
schválena. ČEZ na základě plné moci zastupuje firma Omexom GA Energo s. r. o.
Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
187/20 – ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-120015940/VB/01. s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 16, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Další smlouva se týká opět k. ú. Manětín a jedná se o Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti IV-12-0015566/VB/01. Dotčeným pozemkem ve vlastnictví
města je parc. č. 1802/48 v k. ú. Manětín. Obsahem věcného břemene je umístění
podzemního kabelového vedení. Jedná se o zřízení nového odběrného místa na
pozemku parc. č. st. 16 s domem čp. 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby byla projednána na 12. zasedání dne
27. 11. 2019 a usnesením č. 171/19 schválena. ČEZ na základě plné moci zastupuje
firma Omexom GA Energo s. r. o. Znění smlouvy a situační snímek s legendou jste
obdrželi.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
188/20 – ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-120015566/VB/01 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto
usnesení č. 15, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u bodu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Vysočany.
Jedná se o smlouvu SOSB č. 1/2021 mezi městem Manětín a manželi
a týká se přípojky elektřiny k jejich pozemku ve Vysočanech. Přípojkou jsou dotčeny
pozemky ve vlastnictví města.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
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Návrh na znění usnesení:
30/21 – ZM schvaluje Smlouvu SOSB č. 1/2021 o zřízení služebnosti inženýrské
sítě v k. ú. Vysočany, která je přílohou tohoto usnesení č. 17, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Došli jsme k bodu Žádost o změnu územního plánu v k. ú. Luková. V průběhu roku
2020 město zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o změnu v územním plánu. Žádosti
bylo možné podávat do 29. 9. 2020 a 30. 9. 2020 bylo na 17. zasedání schváleno
pořízení Změny č. 2 územního plánu Manětín v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů s tím, že změna bude pořízena zkráceným postupem a úhradu
nákladů na pořízení této změny budou plně hradit navrhovatelé. Celkem bylo podáno
5 návrhů na změnu územního plánu a 4 návrhy byly zastupitelstvem schváleny.
Z těchto navrhovatelů ale pouze jeden má zájem pokračovat a hradit si náklady na
pořízení změny. V minulém týdnu město obdrželo mimo vyhlášený termín příjmu
žádostí ještě jednu, kterou jsme vám rozeslali. Jedná se o žádost pana
zástupce firmy Agro Luková s. r. o., IČ 26105764, o schválení možnosti umístit
na své pozemky v Lukové solární zařízení. Seznam pozemků o celkové výměře
684336 m2 je přílohou žádosti, solární zařízení by mělo být instalováno zhruba na 40
ha plochy.
Diskuse:
Proběhla diskuse o žádosti pana
a možném umístění solární elektrárny
v Lukové. Zastupitelé se v diskusi dohodli, že starosta v Manětínském zpravodaji
opětovně zveřejní výzvu k podávání žádostí o změnu v územním plánu města, která
skončí 17. 5. 2021.
Po tomto termínu budou případné došlé žádosti o projednání návrhu na změnu
územního plánu Manětín zastupitelstvem projednány, a to včetně žádosti pana
zástupce firmy Agro Luková s. r. o. O. Haidlmaier uvedl, že by panu
Pickovi doporučil, aby nějakým vhodným způsobem, třeba článkem v Manětínském
zpravodaji se svým záměrem seznámil veřejnost. P. Severa řekl, že by zastupitelstvo
mohlo hlasovat i o usnesení, zda vůbec chce na území města mít stavby solárních
zařízení jinde než třeba na střechách nemovitostí.
Dalším bodem v programu dnešního zasedání jsou Stavební úpravy sociálního
zařízení ZŠ 2021. Na tuto akci má město na Krajském úřadě PK podanou žádost o
dotaci. My bychom měli dnes projednat dvě smlouvy o dílo, a to smlouvu na stavební
práce s firmou Antonín Moule a smlouvu na instalatérské práce s firmou Josef
Sedláček. Předmětem smlouvy na stavební práce je vybudování nového WC pro
učitele, rekonstrukce WC dívek a WC chlapců včetně umýváren ve druhém patře a
rekonstrukce zázemí s WC pro učitele v přízemí budovy základní školy v čp. 12 v
Manětíně. Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce 682 612 Kč
včetně DPH. Předmětem smlouvy na instalatérské práce je provedení instalatérské
části rekonstrukce WC pro učitele, WC pro dívky a WC pro chlapce včetně umýváren
v 2. patře a zázemí včetně WC pro učitele v přízemí budovy základní školy v čp. 12 v
Manětíně.
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Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce 240 889 Kč včetně DPH.
Veškeré rozpočty a návrhy smluv jste obdrželi. Celková cena za rekonstrukci včetně
činí 923 501 Kč včetně DPH.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
31/21 – ZM schvaluje Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ 73457981, která je
přílohou tohoto usnesení č. 18, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Diskuse:
J. Haala oznámil, že jako zaměstnanec budoucího zhotovitele je v možném střetu
zájmů.
Návrh na znění usnesení:
32/21 – ZM schvaluje Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem, IČ: 69936200, která
je přílohou tohoto usnesení č. 19, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Další bod programu je Žádost o souhlas se zavedením přívodu elektriky k pozemku
v k. ú. Rabštejn nad Střelou. Město obdrželo žádost pana
, který vlastní
5/6 pozemku parc. č. 192 v lokalitě u bývalého ranče, který je veden jako trvalý travní
porost. Zbývající 1/6 pozemku vlastní firma Glocal Consulting. Na minulém zasedání
zastupitelstva bylo projednání této žádosti odloženo, protože nebylo k dispozici
vyjádření spoluvlastníka pozemku, firmy Glocal Consulting. Tato firma se písemně
vyjádřila nesouhlas se záměrem přivedení elektřiny k pozemku. Z těchto důvodů
nebudeme tento bod projednávat a budeme žadatele jen informovat o tom, že
spoluvlastník pozemku vyjádřil nesouhlas se zavedením elektřiny.
Další bod je Převod vozidla CAS ŠKODA 706 RTHP. Jedná se o převod do vlastnictví
SDH Manětín. SDH Manětín se písemně vyjádřil, že má o vozidlo zájem.
Diskuse: Nikdo nediskutoval.
Návrh na znění usnesení:
33/21 – ZM schvaluje bezúplatný převod vozidla CAS ŠKODA 706 RTHP
z majetku města do vlastnictví SDH Manětín IČ 49746740.
Hlasování: 12 pro, usnesení bylo schváleno.
Nyní jsme u přidaného bodu, kterým je Žádost o dotaci z programu Ministerstva
financí ČR – podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které
slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních
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bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do
majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Lhůta
pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2021 do 18. 4. 2021.
Žadatelem může být obec do 3 000 obyvatel a podporovanou aktivitou jsou opravy
či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k
nájemnímu bydlení občanů. Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci
použít: 80 m2. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000
Kč. Minimální výše dotace na akci je 600 tis. Kč. Minimální výše spoluúčasti
příjemce dotace 10 % z celkových nákladů akce. Dotace musí být vyčerpána v roce
2021 a nelze ji rozdělit do dalších let. Město by mělo projednat podání žádosti o
finanční podporu z programu Ministerstva financí, dále její spolufinancování
z rozpočtu města a příkazní smlouvu s Firmou Universal Solutions s. r. o., kterou
zastupuje paní Gabriela Vaciková, IČ: 03470300. Tato firma by dle smlouva za cenu
95 000 Kč bez DPH zpracovala žádost a zajišťovala administrativní činnosti
související s touto dotací.
Diskuse:
O. Fábera řekl, že ho zaráží termín realizace akce do konce letošního roku, a to, že
v příkazní smlouvě s firmou Universal Solutions s.r.o. není uveden konkrétní dotační
titul, kterého se smlouva týká. Dotační titul si našel na internetu a doslova se tam píše
toto: "Časové použití dotace: Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit
do dalších let. Finanční prostředky poskytované v rámci kapitoly Všeobecná pokladní
správa nejsou převoditelné z roku na rok a musí být využity ve stejném roce, ve kterém
byly poskytnuty. Objem nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu v daném roce
musí být nahrazen objemem vlastních prostředků ve stejné výši. Vzhledem k tomu, že
program 298D22 bude touto výzvou ukončen, nahrazení nevyčerpané dotace ze
státního rozpočtu následujících let nebude v žádném případě možné, a to ani z důvodu
vlivu vyšší moci (např. vliv koronavirové pandemie).“
Následně proběhla diskuse o připravenosti akce ze strany města, kdy město má
v současné době k dispozici pouze studii stavby. Dle starosty existuje možnost
uskutečnit projekt metodou Design&Build, což je systém jediného generálního
dodavatele pro projekční, případně inženýrskou a realizační fázi, kdy odpovědnost za
projektovou dokumentaci nese zhotovitel, přičemž objednatel specifikuje ve svém
zadání pouze účel, standardy, rozsah plnění dle vypracované studie.
Návrh na znění usnesení:
34/21 – ZM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva
financí, podprogram „Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury“
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na akci „BD
V Zahrádkách Manětín“.
Hlasování: 9 pro, 3 se zdrželi hlasování (P. Cimlerová, V. Janouškovcová, O. Fábera),
usnesení bylo schváleno.
Návrh na znění usnesení:
35/21 – ZM schvaluje spolufinancování akce „BD V Zahrádkách Manětín“.
Hlasování: 9 pro, 3 se zdrželi hlasování (P. Cimlerová, V. Janouškovcová, O. Fábera),
usnesení bylo schváleno.
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Návrh na znění usnesení:
36/21 – ZM schvaluje příkazní smlouvu s s Firmou Universal Solutions s. r. o.,
IČ: 03470300, která je přílohou tohoto usnesení č. 20, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Hlasování: 9 pro, 3 se zdrželi hlasování (P. Cimlerová, V. Janouškovcová, O. Fábera),
usnesení bylo schváleno.
Nyní se budeme věnovat přesunutému bodu Rozpočtové opatření, které jsme Vám
zaslali v tomto týdnu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 1. Starosta odůvodňuje
jednotlivé položky.
Diskuse:
J. Fencl řekl, že loni na podzim se přidával na položku jeden milion korun a nyní se
přidává dalších přes devětsettisích korun. Starosta vysvětlil, že se jedná o
kompenzaci za kůrovcovou kalamitu za rok 2019.
Návrh na znění usnesení:
5/21 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování: 11 pro, 1proti (J. Fencl), 1 se zdržel hlasování (I. Soukupová), usnesení
bylo schváleno.
Paní Vaňková informovala o tom, že smlouvy o služebnostech a břemenech se již
nebudou projednávat na zastupitelstvu. Řešili jsme to právničkou města, která nám
sdělila, že novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb. s účinností od 1. července 2016
omezila v § 39 odst. 1 zákona o obcích povinnost zveřejňovat záměr vyjmenovaných
dispozic (rozšířených v podstatě jen o pacht a výprosu) na ty, které se týkají hmotných
nemovitých věcí a práva stavby. To znamená, že zřízení oprávnění z věcného
břemene k obecnímu pozemku nebo zástavního práva k obecnímu pozemku
nepodléhají povinnosti zveřejnit záměr, neboť jde o dispozici nehmotnou nemovitou
věcí. Podobné východisko bylo přijato i ve vztahu k určení funkční příslušnosti
obecních orgánů. Ustanovení § 85 písm. a) bylo nově vztaženo jen na nabytí a převod
hmotných nemovitých věcí. Proto rozhodnout o zřízení oprávnění z věcného břemene
k obecnímu pozemku či o jeho nabytí obcí náleží do nevyhrazené pravomoci rady
obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. To znamená, že zřídit oprávnění z věcného
břemene ve prospěch obce či k tíži obecního pozemku bude moci svým rozhodnutím
v nevyhrazené pravomoci podle § 102 odst. 3 zákona o obcích rada obce a v obcích
bez rady starosta podle § 99 odst. 2 zákona o obcích.
Nyní v bodě různé bych dal prostor Vám, abyste se na cokoliv zeptali.
J. Fencl se zeptal na to, zda brod u zámku, kde probíhají práce na kanalizaci bude
obnoven a průjezdný jako dříve. Z diskuse vyplynulo, že až budou práce na kanalizaci
dokončeny bude brod uveden do původního stavu, ale těžká auta tam nebudou moci
20

jezdit, stejně jako dříve, a průjezdnost bude částečně omezena i stavbou přečerpávací
stanice nad brodem, která souvisí se stavbou kanalizace.

Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

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

Miloslav Brož

.........................................
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Usnesení ze 20. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 24. 3. 2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města schvaluje:
2/21 – program 20. zasedání ZM.
3/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
4/21 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
5/21 – rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
6/21 – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č.
15/08 ze dne 26. 5. 2008, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
7/21 – přijetí dotace ve výši 159 236 Kč určené na výkon odborných knihovnických činností v roce 2021.
8/21 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Manětín za rok 2020.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2020 ve výši 8.221,42 Kč, který vede MŠ na účtu 349, vrátí na
účet zřizovatele v termínu do 10. 4. 2021.
9/21 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Manětín za rok 2020.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2020 ve výši 9.721,32 Kč, který vede ZŠ na účtu 349, vrátí na
účet zřizovatele v termínu do 10. 4. 2021.
10/21 – na základě žádosti Základní školy Manětín, zastoupené Mgr. Pavlou Cimlerovou, souhlas
s podáním žádosti o úvěr a s přijetím úvěru od Komerční banky, a. s., na předfinancování projektové akce
„Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285, financováno z IROP,
identifikační číslo 117D03O002692, ve výši 2 486 574,65 Kč pro Základní školy Manětín, příspěvkovou
organizaci.
11/21 – převzetí ručitelského závazku k úvěru ve výši 2 486 574,65 Kč v Komerční bance a. s. pro Základní
školu Manětín, příspěvkovou organizaci na financování projektové akce „Modernizace odborných učeben
v ZŠ Manětín“ podle Smlouvy o ručení, která je přílohou tohoto usnesení č. 4.
12/21 – nevratnou finanční výpomoc pro Základní školu Manětín, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 %
z celkového finančního objemu skutečně vyúčtovaných výdajů vážících se k projektu „Modernizace
odborných učeben v ZŠ Manětín“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285, financováno z IROP, identifikační
číslo 117D03O002692.
13/21 – zpracování projektu na přeložku kabelu CETIN ve dvou variantách, a to v celé lokalitě Z3 a v části
lokality patřící městu.
14/21 – Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600003897 se
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, IČ 72053119, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
15/21 – výměnu dosluhujících kotlů na uhlí v čp. 256 za kaskádu kotlů splňujících emisní limity pro kotle
spalující tuhá paliva, a to BENEKOV C 250 v počtu dvou kusů a jeden kotel BENEKOV C 107 dle nabídky
firmy Bohumil Titl, která je přílohou tohoto usnesení č. 6.
16/21 – modernizaci bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu 72 746,41
Kč, která je přílohou tohoto usnesení č. 7.
17/21 – modernizaci a rozšíření bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu
174 106,90 Kč, která je přílohou tohoto usnesení č. 8.
18/21 – aktualizaci programu regenerace MPZ Manětín za cenu 96 558 Kč s DPH.
19/21 – Smlouvu o vzdání se práva na náhradu škody s firmou Glocal Consulting, s. r. o., IČ 257 75 189,
která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
20/21 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla „Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované a
odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 16 – 22.
21/21 – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních prací
na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
22/21 – zakoupení fekálního vozu Pomot T 544/2 za cenu 449 000 Kč bez DPH od firmy Agrowest a.s.
Plzeň

23/21 – prodej pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2 a parc. č. 1925 o
výměře 254 m2 dle geometrického plánu 728-177/2020, vše v k. ú. Manětín, za cenu 50 Kč/m2 panu
24/21 – směnu pozemků ve vlastnictví města dle GP č. 149-27/2019 par. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú.
Brdo za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za pozemky ve vlastnictví paní
dle GP č. 149-27/2019 par. č. 881/3 o výměře 546 m2, parc. č. 882/3 o výměře 6 m2 a parc. č.
974 o výměře 14 m2a dále pozemek parc. č. 884/2 o výměře 3 m2 dle GP č. 188-27/2019 vše v k. ú. Brdo u
Manětína, za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč,
25/21 – záměr směny pozemku parc. č. 505/7 o výměře 49 m2, parc. č. 505/8 o výměře 49 m2, parc. č.
784/18 o výměře 14 m2, parc. č. 994/4 o výměře 303 m2, parc. č. 491/8 o výměře 249 m2, parc. č. 994/3 o
výměře 78 m2, vše v k. ú. Újezd u Manětína.
26/21 – Smlouvu SVB č. 1/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou
tohoto usnesení č. 11, a pověřuje starostu jejím podpisem.
27/21 – Smlouvu SVB č. 2/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou
tohoto usnesení č. 12, a pověřuje starostu jejím podpisem.
28/21 – Smlouvu SVB č. 3/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou
tohoto usnesení č. 13, a pověřuje starostu jejím podpisem.
29/21 – Smlouvu SVB č. 4/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou
tohoto usnesení č. 14, a pověřuje starostu jejím podpisem.
30/21– Smlouvu SOSB č. 1/2021 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Vysočany, která je přílohou
tohoto usnesení č. 15, a pověřuje starostu jejím podpisem.
31/21 – Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ 73457981, která je přílohou tohoto usnesení č. 16, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
32/21 – Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem, IČ: 69936200, která je přílohou tohoto usnesení č. 17, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
33/21 – bezúplatný převod vozidla CAS ŠKODA 706 RTHP z majetku města do vlastnictví SDH Manětín
IČ 49746740.
34/21 – podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva financí, podprogram „Podpora výstavby
a obnovy komunální infrastruktury“ 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na
akci „BD V Zahrádkách Manětín“.
35/21 – spolufinancování akce „BD V Zahrádkách Manětín“.
36/21 – příkazní smlouvu s Firmou Universal Solutions s. r. o., IČ: 03470300, která je přílohou tohoto
usnesení č. 18, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
187/20 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0015940/VB/01. s ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 19, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
188/20 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0015566/VB/01 s ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 20, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
37/21 – záměr směny pozemků parc. č. 795/1 o výměře 752 m2, parc. č. 797/1 o výměře 2842 m2, parc. č.
26 o výměře 1070 m2, parc. č. 24 o výměře 2358 m2, parc. č. 580 o výměře 3142 m2 v k. ú. Lipí u
Manětína.
38/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 758/3 o výměře 72 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
39/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 91/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
40/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 528/3 o výměře cca 900 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
Starosta
Ověřovatelé zápisu:

Jan Fencl

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

Miloslav Brož

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

Zpráva o činnosti starosty 17. 12. 2020 – 24. 03. 2021
Dotace
Program regenerace městských památkových zón: Kvóty pro rok 2021 – MPZ
Manětín 1.165.000,- Kč a pro MPZ Rabštejn nad Střelou 200.000,- Kč. Zasedala
pracovní skupina programu regenerace městských památkových zón, která
doporučila starostovi použít tyto částky na restaurování varhan. V Manětíně na
zahájení restaurování varhan v kostele sv. Jana Křtitele bude se jednat o
víceletou akci a v Rabštejně na další etapu restaurování varhan rabštejnského
kostela. Zároveň upozornila na nutnost řešit stav hradeb v Rabštejně nad
Střelou zejména v části pod náměstím.
V roce 2021 bude nutná aktualizace Programu Regenerace Městské památkové
zóny Manětín a MPZ Rabštejn nad Střelou. Dnes o tom ještě budeme jednat.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- WC v ZŠ III. Etapa – 300.000,- Kč, čekáme na rozhodnutí o dotaci
- čp. 118 – výměna krytiny – 150.000,- Kč – čekáme na rozhodnutí o dotaci
Dotace, kůrovcové kompenzace – lesy
- Oplocenky – cca 90.000,- Kč – bude podepsána smlouva – zjistit na kraji.
- LHP – 399.501,- Kč LHP schválen KÚ Plzeňského kraje. Dotace 300,Kč/ha = 399.501,- Kč. Bude vyplacena asi až v roce 2021
- Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za
rok 2019 – 3 054,76 m3 x 300,- Kč/m3 = 916.428,- Kč. Vyplaceno.
- V roce 2020 celkem vytěženo 5.460 m3 dřeva z toho 4220 m3 kůrovce.
Žádosti o dotace přes MAS Vladař
- dotace na naučnou stezku – přidělena, realizace 2021 – Ondřej Haidlmaier
- dotace pro školu – schválena žádost na vybavení učeben a bezbariérovost.
Termín realizace do konce roku 2021.
Rekonstrukce KD Vladměřice
Bude nutné opravit střechu, zateplit a dát novou folii včetně klempířských
prvků. Dále se pokusit zateplit celý objekt zvenku a udělat novou fasádu.
Vysočany – nová okna pro obecní dům a nová skla do Mezí
4 oken včetně parapetů vnitřních a vnějších bez zednického začištění. V roce
2020 objednána 4 okna do společenské místnosti a skla na výměnu do KD v Mezí.
Montáž proběhla dnes.
Ubytovna v čp. 28 – bývalém OSP
Byl ukončen pronájem ubytovny. Byly vyúčtovány spotřeby energií. V tuto chvíli
jsou prostory nevyužívané. Očekávám návrhy zastupitelů na využití těchto
prostor. V minulém roce jsme obdrželi na nájemném cca 180 tisíc Kč bez DPH.
Vyúčtování Sběrného dvora Nečtiny za rok 2020
Celkové náklady: 368.847,- Kč. V roce 2019 to bylo 356.301,- a v roce 2018
384.640,- Kč. Režijní náklady – podíl podle počtu obyvatel – Manětín 109.854,Kč. Největší náklady jsou na velkoobjemový odpad – 130.199,- Kč. Dále likvidace

eternitu – 55.573,- Kč, stavební suť 25.872,- Kč, Barvy 20.477,- Kč, pneumatiky
13.191,- Kč, znečištěné obaly 9.963,- Kč, oleje – 3.718,- Kč. Vyúčtování je splatné
do konce března. V rozpočtu jsme s tím počítali.
Odpadové hospodářství – budeme se mu muset věnovat. Byl bych rád, kdyby se
tomu věnoval někdo ze zastupitelů trochu víc. V letošním roce – 200 kg SKO na
1 trvale přihlášeného občana (1130) 500,- Kč/tunu skládkovné. Co bude nad to
bude za 800,- Kč/tunu – má to jít v dalších letech až na 1.850,- Kč/tunu. To
znamená, že cena poroste strmě vzhůru.
Úvěr města na investiční akce
Úvěr na investiční akce města 15.000.000,- Kč. K 31. 3. 2021 zbývá doplatit
8.280.000,- Kč.
Úvěr na vybudování kanalizace a ČOV v Manětíně
Úvěr na kanalizaci a ČOV 47.000.000,- Kč. K dnešku vyčerpáno 18.458.235,72 Kč.
Naposledy čerpáno v březnu 2021.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude pravděpodobně konat ve středu
28. dubna 2021 místo bude upřesněno.
V Manětíně, dne 24. 3. 2021
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

