Č.j.: 816/05

US N E S E N Í
20. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 17.6. 2005

Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):

I.

Schvaluje:

A) podle § 94 zák. č. 128/2000 Sb.,
v doplněném znění

o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání

B) podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, prodej hasičské
stříkačky PPS-8 (od hasičského sboru Léskovec), která je zastaralá a pro SDH Počátky
nepotřebná; následně provedením rozpočtové změny převést částku získanou z tohoto prodeje do
rozpočtu SDH; finanční prostředky budou použity na nákup vyprošťovacího zařízení potřebného
při autohaváriích
C) podle § 85 písm.a) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, prodej nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky – taras po stavební úpravě a pozemek před domem č.p. 313,
předem určenému zájemci, který ve výběrovém řízení předloží cenovou nabídku nejméně
2
70,- Kč/ m a jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy, jedná se o :
p.p.č. 4526/13
za cenu
nabyvatel

o

výměře

2

cca 33 m
2
70,- Kč/ m
paní Eva Doskočilová, Počátky, Rudé armády 313

D) podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2005, v rozsahu návrhu zpracovaném vedoucí finančního
odboru MěÚ:
Zvýšení příjmů - Požární ochrana
o částku 50 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Požární ochrana
o částku 50 000,- Kč
Příjmy z prodeje hasičského vozu ŠKODA CAS 25 Š 706 RTHP budou použity pro Sbor
dobrovolných hasičů ke krytí výdajů spojených s nákupem vyprošťovacího zařízení potřebného k
autohaváriím.
Zvýšení příjmů - Požární ochrana
o částku
8 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Požární ochrana
o částku
8 000,- Kč
Příjmy z prodeje zastaralé hasičské stříkačky PPS-8 (od hasičského sboru Léskovec), která je pro
SDH Počátky nepotřebná, budou použity pro Sbor dobrovolných hasičů ke krytí výdajů spojených
s nákupem vyprošťovacího zařízení potřebného k autohaváriím; (částka bude upřesněna
dodatečně po uskutečnění prodeje).
Zvýšení příjmů - Neinv. dotace od krajů
o částku 70 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Požární ochrana
o částku 70 000,- Kč
Dotace od kraje Vysočina na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí pro rok 2005. Dotaci
není nutné označovat účelovým znakem, jedná se o přísně účelové prostředky podléhající
kontrole ze strany kraje.
Zvýšení příjmů - Neinv. dotace od krajů
o částku 150 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Požární ochrana
o částku 150 000,- Kč
Dotace od kraje Vysočina je určena na udržení akceschopnosti JPO II. pro rok 2005 - na
odbornou přípravu, mzdové výdaje a pojistné pro členy jednotek požární ochrany. Dotaci není
nutné označovat účelovým znakem, jedná se o přísně účelové prostředky podléhající kontrole ze
strany kraje.

E) v souladu s ust. § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předp., projednání
závěrečného účtu – hospodaření města za rok 2004, zpracovaný vedoucí finančního odboru
MěÚ, ze dne 23.5. 2005, včetně příloh a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Počátky za rok 2004 č.j. 14242/2004 KO/KUJIPOO6RUWZ, zpracovanou odborem kontroly
Krajského úřadu kraje Vysočina, která je součástí závěrečného účtu a přijímá opatření k nápravě
nedostatků dle přílohy, která je nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení
F) podle § 84 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předp., závěrečný
účet – hospodaření města za rok 2004, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, ze dne
23.5. 2005, včetně příloh, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Počátky za rok 2004, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina č.j.
14242/2004 KO/KUJIPOO6RUWZ, která je součástí výše zmiňovaného závěrečného účtu a podle
§ 17 odst. 7) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
uzavřít projednávání závěrečného účtu města vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením města s výhradami a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků dle přílohy, která je nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení
G) podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předp., vzdání se práva a
prominutí evidovaných nedobytných pohledávek - odepsání po lhůtě splatnosti:
1. penále ze smlouvy na vestavbu bytových jednotek v DPS I., Počátky, Tyršova 256, za
zrušenou organizaci v.d. Stavba Počátky v částce 296.540,50 Kč
2. místní poplatky za prodej alkoholu (7.899,- Kč) a z ubytovací kapacity (108.885,- Kč) za
bývalým provozovatelem areálu Volmanec z roku 1991 a 1992, celkem v částce 116.784,- Kč;
město uplatnilo exekuční příkaz na srážku z důchodu, dlužníkovi jsou z něj sráženy
přednostní pohledávky a město žádnou splátku své pohledávky neobdrželo; pohledávka je již
promlčená ( 10 let)
H) podle ust. čl. 5 odst.6 obecně závazné vyhlášky zastupitelstva č. 16, o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu modernizace bydlení na území města Počátky“, č.j. 1074/98,
v návaznosti na výběrové řízení vyhlášené usnesením zastupitelstva č.18 ze dne 24.2. 2005 bod
I. písm.M) a na základě návrhu komise pro vyhodnocování žádosti o půjčky z Fondu modernizace
bytového fondu, ze dne 1.6. 2005, poskytnout tuto půjčku dle článku 4 cit. vyhlášky:
1. manželům Vladimíře a Jiřímu Doležalovým, bytem Vesce č.p. 20
půjčku:
poř.č. 01
obnova střechy domu

ve výši 49.900,- Kč

Návratnost půjčky bude zajištěna jedním ručitelem.
2. paní Haně Konvalinkové, bytem Palackého nám. 24, Počátky
půjčku:
poř.č. 01
obnova střechy domu

ve výši 49.900,- Kč

Návratnost půjčky bude zajištěna jedním ručitelem.
I)

podle § 84 odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v návaznosti na ustanovení obecně závazné vyhlášky zastupitelstva č. 16, o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu modernizace bydlení na území města Počátky“, č.j. 1074/98 (dále
jen vyhláška):
vyhlašuje, podle čl.5 odst.4 vyhlášky, druhé kolo výběrového řízení pro poskytování
účelových půjček fyzickým a právnickým osobám pro rok 2005, za podmínek uvedených
ve vyhlášce a dále stanovených na základě čl.5 odst.3 vyhlášky takto:

1.

2.
3.

4.

město nabízí ostatním vlastníkům obytných budov a bytů, kteří projeví zájem o poskytnutí účelově
vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu do 20.8. 2005 včetně,
max. celkem 700.000,- Kč z prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky pro rok 2005,
obytnou budovou se pro účely vyhlášky a výběrového řízení rozumí budova splňující podmínky
uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy,
prostředky státní půjčky lze v roce 2005 použít k úhradě nákladů a prací prováděných v souvislosti
s opravou a modernizací bytového fondu, které budou doloženy fakturami a účty vystavenými až
po schválení půjček zastupitelstvem,
při porušení stavebních předpisů během realizace akce je žadatel povinen bezodkladně vrátit
celou půjčku,

5.

6.

II.

finanční prostředky budou čerpány na základě smlouvy uzavřené nejpozději do 31.10. 2005,
prostřednictvím samostatného účtu města u peněžního ústavu GE Money Bank, a.s., jednatelství
Počátky
žádosti o půjčku, které nebudou řádně a včas doloženy všemi předepsanými přílohami, nebudou
příslušnou komisí posuzovány a budou vyloučeny z vyhodnocování.
Bere na vědomí:

A) zprávu předsedy finančního výboru ze 13. zasedání konaného dne 1.6. 2005, k přípravě
motivačního programu, k projednání závěrečného účtu a výsledku o přezkoumání hospodaření
města za rok 2004
B) výslednou kalkulaci „vodné – stočné“ a výslednou cenovou kalkulaci za rok 2004, předloženou
jednatelem VTS s.r.o. Počátky
C) výsledek hospodaření VTS s.r.o. Počátky za rok 2004
D) usnesení RM č. 43/05 z 6.5. 2005 o bezúplatném převodu nezpůsobilého sanitního vozidla Škoda
1203 TAZ 1500, SPZ PED 50–35, r.v. 1995, naj. cca 185 tis. km, z bývalé VVN na SDH Počátky,
který projevil zájem o využití motoru z vozidla pro hasičskou techniku s tím, že ostatní součásti
vozidla organizace ekologicky zlikviduje .

V Počátkách dne 20.6. 2005

Ing. Marie Hrčnířová
místostarostka města

