k čj.: 1122/2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 47
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 29. srpna 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 potvrdila termín konání 21. zasedání zastupitelstva města na 9.9. 2005, které se
z provozních důvodů uskuteční od 18.00 hodin v přednáškovém sále Městského muzea v Počátkách,
Palackého nám. 27

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
1. rozpočtovou změnu ve výši částky potřebné na instalaci digestoře v kuchyni s venkovním
vývodem a přímého odvětrání z koupelny v bytě domu č.p. 252 - sokolovna, z důvodu velké
vlhkosti v bytě a výskytu plísní okolo oken; řešení vyplynulo z několika odborných posouzení
vlhkosti a po provedeném proměření vlhkosti zdiva, které je dle normy vyhovující
2. rozpočtovou změnu ve výši částky určené na podporu investice výstavby vodovodního a
kanalizačního řádu k novostavbám rodinných domů v horní řadě lokality za ulicí Krátká, dle
některé z variant řešení předložených jednatelem VTS s.r.o. Počátky
3. pravidlo, podle kterého bude město výhledově prodávat na výstavbu rodinných domů pouze
pozemky již zainvestované (inženýrské sítě a přístupové komunikace)

vzít na vědomí:
1. přehled hospodaření organizační složky Lesů města Počátky k 30.6. 2005 a samostatný přehled
hospodaření pily Počátky v rámci tohoto zařízení, od jeho uvedení do provozu až do 30.6. 2005
2. přednostní nabídku spoluvlastníků domu č.p. 249 v Březinově ulici, p. Josefa Tolknera, Počátky,
Tyršova 409 a Františka Tolknera, Kamenice nad Lipou, Na Besídce, na možnost odkoupení
budovy pro činnost Kulturního zařízení města Počátky
II.

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

bere na vědomí:
1. podání žádosti o dotaci na investiční akce města ve výši 8 mil. Kč na Ministerstvo financí ČR dne
22.8. 2005, spolu s podklady pro vydání rozhodnutí do doby vydání platebního příkazu; následně
může být finanční částka převedena na účet města
III.

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 řediteli ZŠ Počátky a ředitelce MŠ Počátky; (přehled odměn uvedený v příloze
je nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení)
IV.

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

schvaluje:
1. předběžně dojednaný program pro hosty z Konolfingenu (CH), připravený na dny 24. až 26. září
2005 v rámci plánovaných Václavských slavností; program pobytu bude upřesněn po jeho
potvrzení ze švýcarské strany

bere na vědomí:
1. informaci akcionářům společnosti SOMPO, a.s. se sídlem v Pelhřimově, z 12. řádné valné
hromady společnosti ze dne 2.6. 2005, o přijetí usnesení se zvýšením základního kapitálu
společnosti o 1,7 mil. Kč upsáním nových akcií města Pacov
2. informaci o přípravě výběrového řízení na plánovanou rekonstrukci místních komunikací;
výběrové řízení může být uskutečněno až po dopracování projektů .

V Počátkách dne 1.9. 2005

ing. Jan Třebický
starosta města

