k čj.: 478/2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 42
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 4. dubna 2005

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

dle ust. § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
1. prodej hasičského vozu ŠKODA CAS 25 Š 706 RTHP se SPZ 14 – 45, rok výroby 1969, za cenu
50.000,- Kč
2. dodatek č.2 ke Zřizovací listině Základní školy Otokara Březiny v Počátkách podle žádosti ředitele
školy s tím, že závodní stravování zaměstnanců bude převedeno do hlavní činnosti školy, avšak
s podmínkou, že mzdová a věcná režie na obědy zaměstnanců ZŚ nebude požadována na
zřizovateli, ale bude hrazena z doplňkové činnosti s výjimkou stravování třetích osob
3. žádost vedoucího organizační složky Lesy města Počátky o finanční výpomoc ve výši 230.000,- Kč
na zakoupení výkonnější rozmítací pily s průřezností do 15 cm, z důvodu plnění vyššího objemu
zakázek a udržení klientely
4. výši podílů města na obnovu památek v MPZ Počátky, na základě nabídky Ministerstva kultury ČR
a přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2005 ve výši 760
tis. Kč; výběr akcí doporučuje Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách
zápisem z jednání ze dne 4.4. 2005; v rozpočtu města je k tomuto účelu schválena částka 350 tis.
Kč
II.

dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
2

1. vyhlášení záměru na pronájem zahrady na p.p. 179 o výměře 393 m za domem č.p. 87 u
2
Továrního rybníka v k.ú. Počátky, za cenu obvyklou, tj. 1,50 Kč/m /rok, s podmínkou údržby a
oprav (např. oplocení) na vlastní náklady nájemce; zároveň bere na vědomí žádost paní Hany V.
Konvalinkové o pronájem této zahrady
III.

dle ust. § 102 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. ukládá ředitelce MŠ Počátky předložit do dalšího zasedání rady daňové přiznání za rok 2004
s komentářem k výsledku hospodaření v doplňkové činnosti MŠ
2. upozorňuje ředitelku MŚ Počátky, že mzdová a věcná režie na obědy zaměstnanců MŠ nebude
hrazena zřizovatelem, ale bude hrazena z doplňkové činnosti s výjimkou stravování třetích osob
3. doporučení ředitele ZŠ Počátky, snížit s účinností od 1.3. 2005 nenárokovou složku platu - osobní
příplatek ředitele školy na 1.200,- Kč měsíčně, z důvodu nedostatečné výše finančních
prostředků určených na mzdy zaměstnanců ZŚ Počátky

bere na vědomí:
1. nesouhlasné vyjádření k vyhlášenému záměru na pronájem nebytových prostor – kuchyně
v budově MŠ ve prospěch Nemocnice Počátky s.r.o., předložený ředitelkou MŠ Počátky
IV.

dle ust. § 102 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. pověřuje stavební odbor MěÚ, aby ve spolupráci s VTS s.r.o. Počátky, vytipoval nevyužité plochy
města, vhodné k pronájmu za účelem zřízení zahrádky
2. pověřuje vedoucího organizační složky LMP, aby ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ
Počátky, zahájil přípravu k rekonstrukci altánu Sv. Vojtěcha v hodnotě 200.000,- Kč; samotná
realizace bude zahájena po obdržení finančních prostředků od LČR s.p.
3. s ohledem na průběh a stav ohrožení při jarním tání sněhu, pověřuje pracovníka na úseku
životního prostředí MěÚ, vypracováním souboru opatření vyplývajících ze zjištění při povodňových
prohlídkách, především pak překážkách v tocích, jak je zaznamenala povodňová komise dne
19.3. 2005

bere na vědomí:
1. informace z jednání Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách ze dne 4.4. 2005
V.

dle ust. § 102 odst.2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. Smlouvu a poskytování LSPP pro dospělé, děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov na 2. čtvrtletí
roku 2005; na 3. a 4. čtvrtletí 2005 bude smlouva uzavřena s Nemocnicí Počátky s.r.o., s tím, že
LSPP pro děti a dorost bude nadále zajišťovat Nemocnice Pelhřimov
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 67/2004 mezi zhotovitelem HORA s.r.o. a objednatelem Město
Počátky, na provedení díla „Výměna oken a zateplení na hasičské zbrojnici v Počátkách“, na
prodloužení termínu dodání díla do 30.5. 2005
3. Smlouvu o dílo č. 10/2005 mezi zhotovitelem HORA s.r.o. a objednatelem Město Počátky, na
realizaci díla „Dokončení fasády na hasičské zbrojnici v Počátkách“ v celkové hod,notě 136.997,Kč včetně DPH, v termínu do 30.5. 2005; dále rada upozorňuje SDH Počátky na skutečnost, že
jakékoli opravy, úpravy a pohyb majetku musí být předem schválen radou města
4. Mandátní smlouvu č. 1026/2004 mezi mandantem Město Počátky, Palackého náměstí 1, 394 64
Počátky a mandatářem RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, na výkon zadavatelských činností
na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací za odměnu 35.700,- Kč; nedílnou
součástí této mandátní smlouvy je harmonogram zadání
5. upravený návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor – kuchyně v budově Mateřské školy
2
Počátky, Komenského sady 556, na st.p. 783 o výměře 256,24 m , ve prospěch Nemocnice
2
Počátky s.r.o., v celkové roční hodnotě nájemného 250.090,- Kč (976,- Kč/m ); schválený návrh
smlouvy je nedílnou součástí tohoto prvopisu
6. žádost paní Jany Moravové o přidělení nájmu bytu v č.p. 14 na Palackého náměstí, po zemřelém
panu Josefu Bouzkovi (druh žadatelky); nájem přiděluje na dobu určitou do 30. června 2005
s těmito podmínkami:
- žadatelka doloží čestné prohlášení, že žila se zemřelým ve společné domácnosti déle než 3
roky
- nájemné bude hrazeno pravidelně dle smlouvy
- byt nebude využíván jinými podnájemníky bez souhlasu vlastníka
- jako projev dobré vůle budou uhrazeny dosavadní nedoplatky vůči městu (za svoz odpadu
z roku 2003, poplatek ze psa)

bere na vědomí:
1. žádost Místní organizace Českého rybářského svazu v Počátkách o uzavření nové dlouhodobé
nájemní smlouvy od 1.1. 2006, za účelem využití pro sportovní rybářství, na ideální polovině
plochy Velkého a Malého jezera Valcha, které město vlastní
VI.

dle ust. § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. po převzetí zpráv ke strategii rozvoje města do roku 2010 od volebních stran (ČSSD, KSČM, ODS
a SNK) a od organizací založených městem, obecné oslovení podnikatelských subjektů ve
městě v tomto duchu pomocí Počáteckého zpravodaje a ukládá komisi pro vzdělávání, kulturu a
sport, oslovit dopisem všechny zájmové organizace a umožnit jim tak předložit ke strategii
rozvoje města do roku 2010 vlastní stanovisko
2. užívání znaku města Počátky jako součást loga a propagačních materiálů Nemocnice Počátky
s.r.o., podle žádosti předložené jednatelem nemocnice
3. bezplatné uložení zeminy na parkovišti u hřbitova (části p.p. 2204/3 v k.ú. Počátky) pro TJ Spartak
Počátky, nejdéle do 10. května 2005 s tím, že po odvozu zeminy bude parkoviště uklizeno, neboť
tato plocha bude následně sloužit pro návštěvníky akce „Den přírody“ jako jediné záchytné
parkoviště; dle žádosti TJ Spartak Počátky bude zemina použita na rekonstrukci fotbalových ploch

bere na vědomí:
1. informaci o prodeji sanitního vozu značky Ford za 145.000,- Kč prostřednictvím firmy FORD
Počátky, s.r.o. a děkuje tímto panu Adolfu Lehejčkovi za uskutečněný prodej
2. informace z usnesení Rady mikroregionu Pelhřimovsko – jih, s.p.o. ze dne 21.3. 2005
3. informace ze semináře pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj k financování projektů
z Fondu soudržnosti a podpory regionů
5. sdělení člena Rady kraje Vysočina Bc. Jiřího Vondráčka k problematice činnosti Rychlé záchranné
pomoci v kraji Vysočina
6. žádosti Českého svazu včelařů ZO Počátky, o finanční příspěvek na léčení varroázy včel v roce
2005 a Českého svazu žen Počátky, o finanční příspěvek na činnost v roce 2005 dle přiloženého
seznamu plánovaných akcí; žádosti byly předány komisi pro vzdělání, kulturu a sport

V Počátkách dne 8.4. 2005

ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

