k čj.: 783/2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 44
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 3. června 2005

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

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

projednala a schválila termín konání 20. zasedání zastupitelstva města na 17.6. 2005 v 18.00 hodin
v sále KZM Počátky s následujícím programem: projednání a schválení závěrečného účtu, cena
vodného a stočného za rok 2004, výsledek hospodaření VTS s.r.o., poskytnutí půjček z Fondu
modernizace bydlení, rozpočtové změny, majetkoprávní rozhodnutí, procedurální věci a

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
1. projednat a schválit závěrečný účet hospodaření města za rok 2004 na základě zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2004 odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina
s vyjádřením souhlasu s výhradami a přijmout opatření k nápravě nedostatků
2. poskytnutí účelových půjček fyzickým a právnickým osobám pro rok 2005 podle zápisu z 9.
schůze komise pro vyhodnocování žádosti o půjčky z Fondu modernizace bytového fondu, ze dne
1.6. 2005 a dále doporučuje pro příští vyhlášení výběrového řízení schválit novou podmínku –tj.
vyloučit ze schvalování nedoložené žádosti o půjčku

vzít na vědomí:
1. výslednou kalkulaci „vodné – stočné“ a výslednou cenovou kalkulaci za rok 2004, předloženou
jednatelem VTS s.r.o. Počátky
2. výsledek hospodaření VTS s.r.o. Počátky za rok 2004
II.

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

schvaluje:
2

1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p. 230/1 o výměře cca 40 m za cenu obvyklou za pronájem
2
zahrádky (1,50 Kč/ m /rok) u Počáteckého potoka v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci
manželům Květě a Miloslavu Urbanovým, bytem Počátky, Mariánské nám. č. 133, na dobu
neurčitou, s podmínkou údržby a oprav (např. oplocení) na vlastní náklady nájemce
III.

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

schvaluje:
1. požádat v termínu do 30.6. 2005 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly, o přezkoumání
hospodaření roku 2005 včetně dílčího přezkoumání
IV.

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

schvaluje:
1.

v souladu se zvláštními předpisy poskytnutí mimořádných jednorázových odměn za plnění
úkolů v roce 2005 těmto vedoucím příspěvkových zařízení a organizačních složek města
Počátky: vedoucí PS, vedoucímu LMP, vedoucí Městského muzea, řediteli ZŠ a tajemníkovi
MěÚ; (přehled odměn uvedený v příloze je nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení)

bere na vědomí:
1. informaci o uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách po dobu 4 týdnů v době od 25.7. do
19.8. 2005
2. informace o počtu dětí zapsaných pro školní rok 2005/2006 do Mateřské školy Počátky

3. motivační plán předložený vedoucím organizační složky Lesy města Počátky
V.

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

bere na vědomí:
1. zprávu Dozorčí rady VTS s.r.o. v Počátkách č.5 ze dne 25.5. 2005, předloženou Valné hromadě
VTS s.r.o.
VI.

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

bere na vědomí:
1. informaci a hodnocení vedoucí sociálního odboru MěÚ Počátky, ze setkání představitelů města
s důchodci, uskutečněného dne 13.5. 2005 v prostorách sokolovny; z kapacitních důvodů jsou
zváni důchodci starší 70ti let, zúčastněno okolo 95 osob
2. hodnotící zprávu pracovníka na úseku životního prostředí (ŽP) MěÚ Počátky, o průběhu „Dne
přírody“, který se konal dne 21.5. 2005 ve Valchovské aleji a okolí
3. informaci pracovníka na úseku ŽP MěÚ Počátky, o stavu udržovaných ploch ve městě
4. informaci vedoucího stavebního odboru MěÚ Počátky, o povolení stavebního řízení na
rekonstrukci chodníků v ul. Lázeňská, Počátky, které bylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou
5. informaci starosty města z 9. sjezdu Svazu měst a obcí, konaného ve dnech 26. a 27. 5. 2005 ve
Žďáře nad Sázavou
6. informaci místostarostky z návštěvy švýcarského Konolfingenu, konané ve dnech 27.–31.5. 2005
7. zápis ze schůzky komise pro vzdělání, kulturu a sport ze dne 26.5. 2005, s účastí hostů – starosty
města a vedoucího KZM
VII.

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

schvaluje:
1. přidělení bytu v přízemí DPS I. v Tyršově ulici č.p. 256 v Počátkách, paní Drahomíře Krafkové,
nyní trvale bytem Žirovnice, Perleťová 735, na dobu určitou do 31.12. 2005
2. smlouvu o dílo číslo 28/GAES-01/2005 „Oprava silnice III/13417 Počátky – Jihlávka, chodník“,
uzavřenou mezi Městem Počátky a firmou STRABAG a.s., odštěpný závod BRNO, oblast
Pelhřimov, s termínem prací od 7.7. do 26.8. 2005 a záruční dobou 60 měsíců
3. smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny – grantového programu Fondu Vysočiny „Systém
sběru a třídění odpadu 2005“ na námi předložený projekt Rozšíření kapacity sběrné sítě na
separovaný sběr s přidělenou dotací ve výši 30.523,- Kč

bere na vědomí:
1. žádost paní Marie Karáskové, nyní bytem 394 63 Častrov čp. 100, o přidělení bytu po panu B.
Šramotovi v č.p. 186, ul. Rudé armády, Počátky s tím, že byt nelze v současné době přidělit
žádnému ze zájemců, neboť byl uvolněn v měsíci dubnu 2005 a jsou v něm prováděny nutné
opravy
2. žádost paní Marie Hávové, nyní bytem Počátky, sídliště 567, o přidělení bytu v DPS s tím, že v
současné době je k přidělení volný pouze jeden velmi malý byt v přízemí DPS I. v Tyršově ulici
(jedna místnost se sociálním zařízením)

3. podání žalob města Počátky na vyklizení bytů z důvodu neplnění základních povinností nájemce
– neplacení sjednaného nájemného a záloh na služby, prostřednictvím právního zástupce JUDr.
Jiřího Dlouhého, proti žalovaným: - paní Lence Samkové, Počátky, Rudé armády 308
- paní Daně Strnadové, Počátky, Rudé armády 186
VIII.

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

schvaluje:
1. návrh starosty města na vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Počátkách a
místních částech; výzdobu vyhodnotí v prvním červencovém týdnu komise ve složení: Hana
Trkolová, Marie Filipová, Václav Marek, Pavel Hůša a Vít Kratochvíl
2. vyhlášení výběrového řízení na provedení akce „Oprava fasády domu č.p. 256 v Počátkách“
a
stanovila hodnotící komisi ve složení: Petr Zadák, ing. Jan Třebický a Milada Norková; otevírání
nabídek se uskuteční dne 27.6. 2005 v 9.00 hodin na MěÚ v Počátkách, Palackého nám. čp. 1,
394 64 Počátky v kanceláři starosty
3. vyhlášení výběrového řízení na provedení akce „Rekonstrukce záchodů a kuchyně v č.p. 87
v Počátkách“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Petr Zadák, ing. Jan Třebický a Vít
Kratochvíl; otevírání nabídek se uskuteční dne 27.6. 2005 v 10.00 hodin na MěÚ v Počátkách,
Palackého nám. čp. 1, 394 64 Počátky v kanceláři starosty
4. vydává souhlas ke zpřístupnění věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkách veřejnosti, na základě
výsledků místních šetření provedených IBP a HZS kraje Vysočina; dotčené orgány s veřejným
provozem vyhlídkových návštěv souhlasí při dodržení daných podmínek, které budou na základě
doporučení rady zapracovány do provozního řádu
5. ukládá správci bytového fondu předložit v termínu do 31.8. 2005 výši celkových nákladů,
potřebných pro uvedení domů a bytů ve vlastnictví města do stavu odpovídajícího normě č. ČSN
73 4301

bere na vědomí:
1. stanovisko základní organizace Českého svazu žen ke strategii rozvoje města do roku 2010
2. konání řádné valné hromady Jihočeské plynárenské, a.s. IČO 60827807, se sídlem Vrbenská 2,
371 47 České Budějovice, dne 22.6. 2005

3. informaci o plánovaném zahájení činnosti v pobočce Agrostroj Počátky.

V Počátkách dne 10.6. 2005

ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

