k čj.: 899/2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 45
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 27. 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.:

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
1. rozpočtovou změnu pro Mateřskou školu v Počátkách ve výši 10.000,- Kč na rekonstrukci
pískoviště na zahradě školy za podmínky, že práce budou provedeny brigádnicky ve vlastní režii
mateřské školy, odhadem v termínu 1 měsíce
2. Zřizovací listinu školské rady při ZŠ O.B. Počátky a Volební řád školské rady
3. na základě výsledků výběrových řízení rozpočtovou změnu ve výši 150 tis. Kč na investiční akce
„Oprava fasády domu č.p. 256 v Počátkách“ a „Rekonstrukce záchodů a kuchyně v č.p. 87
v Počátkách“
II.

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

bere na vědomí:
1. informaci o získání příspěvku ve výši 49.956,- Kč na „Vybavení knihovny v Počátkách
knihovnickým nábytkem“ z grantového programu „Líbí se nám v knihovně“ vyhlášeného
zastupitelstvem kraje Vysočina
2. finanční hodnocení Dne přírody, konaného dne 21.5. 2005, předložené vedoucím KZM Počátky
3. žádost o sponzoring zaslanou na Lesy České republiky, s.p., na opravu majetku v lesích města
Počátky:
- lesní komunikace k pramenu pitné vody v lokalitě Volmanec
- lesní komunikace k pramenu pitné vody Sv. Kateřiny
III.

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

schvaluje:
1. pořízení programového vybavení na inventarizaci majetku města od zpracovatele ing Karla
Schrutze, bytem Rodvínov č.p. 96
2. v souladu se zvláštními předpisy poskytnutí mimořádné jednorázové odměny za plnění úkolů
v roce 2005 vedoucímu Kulturního zařízení města Počátky, ve výši uvedené v příloze tohoto
usnesení
3. odprodej vyřazené myčky nádobí ze školní jídelny (inv. č. 4/15, nakoupenou 24.2. 1983) za
4.000,- Kč na náhradní díly; ZŠ nakoupila a instalovala novou myčku nádobí

bere na vědomí:
1. informaci o cenové nabídce na zateplení bytu v sokolovně a nadále pověřuje vedoucího
stavebního odboru MěÚ Počátky o získávání dalších informací o možnosti odstranění vlhkosti
výše uvedené bytu
2. vyjádření vedoucího KZM Počátky k řešení problému se zateplením bytu správce v sokolovně

3. sdělení ředitelství Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření:
- školní družiny v době od 1.7. do 28.8. 2005
- školní jídelny v měsíci srpnu 2005; v měsíci červenci 2005 bude školní jídelna v provozu
4. Protokol Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Pelhřimov, ze dne 6.6. 2005, o provedené kontrole ve Školní jídelně při MŠ Počátky
IV.

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

bere na vědomí:
1. zápis ze schůze Výboru pro partnerskou spolupráci ze dne 13.6. 2005
2. zápis ze schůze komise pro vzdělání, kulturu a sport konané dne 8.6. 2005
V.

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

schvaluje:
1. prodloužení smlouvy o nájmu bytu v č.p. 14 na Palackého náměstí v Počátkách, s paní
Moravovou Janou, na dobu určitou do 31.12. 2005
2. přidělení bytu v přízemí DPS I. v Tyršově ulici č.p. 256 v Počátkách, paní Vlastě Prokůpkové, nyní
trvale bytem Počátky, Tovární 124
3. žádost pana Vladimíra Gášpara o vydání souhlasu s podnájem bytu v č.p. 186, Počátky, ul. Rudé
armády a souhlasí s přenecháním tohoto bytu do podnájmu ve smyslu ust. § 719 občanského
zákoníku ve prospěch manželů Márie a Jana Kolaříkových, nyní bytem Počátky Stodolní 537, na
dobu určitou do 31.7. 2006; dále rada upozorňujeme na skutečnost, že pronajímatelem bytu v čp.
186 zůstává pan Vladimír Gášpar, který je zodpovědný za jeho řádnou údržbu a placení
stanoveného nájemného
4. přípravu dodatku č. 3 nájemní smlouvy č.j. 1007/91 ze dne 3.6. 1991 na pronájem nebytových
prostor na autobusovém nádraží, Tyršova ulice čp. 535, jehož předmětem bude správa přilehlých
WC ve vlastní režii s tím, že WC budou veřejně přístupny v době od 7,00 do 19,00 hodin každý
den; vzhledem k zajištění provozu veřejného WC nebude nájemné z podlahových ploch WC
požadováno; v případě neuzavření dodatku bude dosavadní nájemní smlouva ze strany města
vypovězena a bude vyhlášen nový záměr na pronájem uvedených prostor s podmínkou zajištění
požadovaných služeb
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi E.ON Česká republika,
a.s. a Městem Počátky, na uložení kabelového vedení nízkého napětí a zřízení rozpojovacího
pilíře na p.p. 3472/40, 3472/19, 4469, 3472/25, 3472/26, 3472/27, 3472/28, 3472/29, 3472/32 a
3472/37 k rodinným domkům v lokalitě nad Krátkou ulicí
6. Smlouvu o dílo č. 07/2005 mezi Městem Počátky a Ing. Jiřím Langenerem, Soběslav,
vypracování jednostupňových projektů oprav místních komunikacích v Počátkách

na

bere na vědomí:
1. Smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov na
období od 1.7. do 31.12. 2005
2. Smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé s Nemocnicí Počátky s.r.o. na
období od 1.7. do 31.12. 2005
3. žádost pani Květoslavy Lorencové, nyní bytem Dobšova 87, Kamenice nad Lipou, o přidělení bytu
v Počátkách a konstatuje, že v současné době nemá k přidělení žádné volné byty
4. Dodatek č. 53 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99, uzavřené mezi
Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice a Městem Počátky

VI.

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

schvaluje:
1. výsledky výběrových řízení na investiční akce „Oprava fasády domu č.p. 256 v Počátkách“ a
„Rekonstrukce záchodů a kuchyně v č.p. 87 v Počátkách“, podle doporučení hodnotící komise č.j.
791/05 a č.j. 792/05 ze dne 27.6. 2005
2. žádost paní Gabriely Rapčanové, bytem Počátky Žirovnická 442, na dočasné umístění
umělohmotné mušle v prostoru zahrady u domu č.p. 442, s podmínkou údržby dvorku i travnaté
plochy v okolí pískoviště, jehož umístění nesmí omezit provoz vozidel rychlé záchranné služby
(RZS)
3. priority průzkumu zájmu o dotační tituly v roce 2006 z Přehledu programů rozvoje v působnosti
Ministerstva pro místní rozvoj ČR takto: ze Společného regionálního operačního programu
(SROP) 21711A vybrala prioritu 2 – Regionální rozvoj infrastruktury a prioritu 4 Rozvoj cestovního
ruchu a ze Státního programu podpory cestovního ruchu vybrala 217212 Podpora budování
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity
4. vybudování dětského koutku v městském parku v Počátkách v hodnotě 40.000,- Kč, z podnětu
podpisové akce rodičů dětí z Počátek, za spolupráce s paní Evou Fickovou; odpočinkové
posezení a případné další vybavení pro děti bude hrazeno z prostředků KZM, z příjmů z ubytování
v sokolovně, jako možnost rozšíření nabídky služeb pro ubytované

bere na vědomí:
1. vyhodnocení nejúspěšnější žákyně Základní školy Otokara Březiny v Počátkách sl. Zuzany
Machové a ocenění jejích studijních výsledků a reprezentace školy starostou města
2. vyhlášení soutěže starosty města o nejlepší myšlenky žáků Základní školy Otokara Březiny
v Počátkách na téma: Čím chcete proslavit své město?
3. informaci starosty města o besedě s podnikateli na téma strategie rozvoje města
4. stanovisko vedoucího Junáku oddílu „Sušený tresky“ Počátky, pana Mgr. Pavla Kešnera ke
strategii rozvoje města do roku 2010 .

V Počátkách dne 4.7. 2005

ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

