Č.J.: 1572/05

US N E S E N Í
23. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 29.12. 2005
Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):

I.

Schvaluje:

A) podle § 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: program jednání
v doplněném znění
B) podle § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 – o
místních poplatcích, vydaná dne 29.12. 2003; vyhláška se ruší ke dni účinnosti nově schvalované
obecně závazné vyhlášky č. 4/2005; zrušení je prováděno v důsledku navýšení sazby poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu čl. 39 Sazba poplatku – Hlava VI a upřesnění čl. 36 Splatnost poplatku – Hlava V
C) podle § 84 odst.2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2005 – o místních poplatcích; vyhláška se vydává v souvislosti
navýšení sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na částku 490,- Kč včetně DPH a upřesnění splatnosti
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, s účinností od 1. 1. 2006
D) podle § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů zapracovat
do rozpočtu města Počátky na rok 2006 částku 200.000,- Kč, potřebnou na zpracování
projektové dokumentace pro nutnou rekonstrukci budovy kina a sousedního domu č.p. 7 na
Palackého náměstí v rozsahu předloženém komisí, která byla k tomu účelu jmenována radou;
projektová dokumentace je povinná a musí být schválena orgány památkové péče – PÚ Brno a
MěÚ Pelhřimov; komise doporučuje rekonstrukci střechy - výměnu krovu a nové střešní krytiny
nad budovou čp. 7 a nad průchodem u kina a části kina k hledišti a dále doplnění krovu nad
hledištěm a provedení nového laťování a nové střešní krytiny; odhad nákladů na uvedené práce
je 3,700.000,- Kč
E) podle § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů zapracovat
do rozpočtu města Počátky na rok 2006 částku 20.000,- Kč potřebnou na opravu a údržbu části
hráze Velkého jezera Valcha
F) podle § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, zveřejněný
Rozpočet města Počátky na rok 2006 (dále jen rozpočet) s úpravou předloženou starostou
města:
1. jako přebytkový (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů 30.140.500,- Kč
a celkovém objemu výdajů 28.248.500,- Kč.
Rozdíl ve výši 1.892.000,- Kč bude pokryt: - financováním v příjmech částkou 0,- Kč
- financováním ve výdajích částkou 1.892.000,- Kč
2. stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu dle položek v jednotlivých třídách včetně financování
je závazně uvedena v příloze „Popis položkového rozpočtu Města Počátky na rok 2006“; (tato
příloha ve schváleném znění tvoří nedílnou součást prvopisu tohoto usnesení)
3. podle § 20 odst.3 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje
zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města:

a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých správců
kapitol; výdaje budou kráceny o tolik procent, o kolik procent nebudou plněny příjmy
b) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v roce
2005 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod písm.c)
nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními;
c) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané na
výdajových položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 – nákup služeb
ost., 5171 – opravy a udržování, 612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM; podmínkou je
nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění rozpočtovaných
příjmů
d) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu na
vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2005
e) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12 ročního
příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a
612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM); výdaje na těchto položkách budou hrazeny na
základě předložených faktur
f) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné neshody
mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu.
G) 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 a s úpravami, dle návrhu předloženého předsedou finančního výboru :
Zvýšení příjmů - Sběr komunálních odpadů
o částku
39 300,- Kč
Zvýšení výdajů - Sběr komunálních odpadů
o částku
39 300,- Kč
Výdaje na nákup popelnic jsou kryty příjmy z jejich prodeje a příjmy z vrácené daně z přidané hodnoty
od SOMPO Pelhřimov.
Zvýšení příjmů - Daň z přidané hodnoty
o částku
141 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Lesní hospodářství
o částku
141 900,- Kč
Vedoucí Lesů města Počátky zakoupil pro provoz pily dřevoobráběcí stroj, který bude z příjmů za
provedené práce splácet do rozpočtu města 4 roky. Celkový výdaj činil 189.210,- Kč, poměrná část za
tři roky je dorozpočtována navýšenými příjmy DPH.
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
36 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
36 100,- Kč
Náklady na pohřby osob zesnulých na území města, které nemají žádné známé pozůstalé, je povinna
vypravit obec. Náklady by měly být pokryty po uskutečnění dědických řízení, která ještě v průběhu
roku neproběhla, proto nejsou náklady hrazeny přímo. V letošním roce budou pokryty navýšenými
příjmy ze hřbitovních poplatků a pronájmu obřadní síně. V roce 2006 po poskytnutí náhrady
z dědického řízení budou tyto již příjmem města a mohou být použity k pokrytí výdajů.
Snížení výdajů – Mateřská škola
o částku
28 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
28 200,- Kč
Snížením příspěvku na úhradu věcné režie na obědy pro děti v mateřské škole /věcná režie není
Nemocnici Počátky s.r.o. hrazena/ bude pokryt příspěvek na úhradu věcné režie na obědy dětí
v základní škole formou příspěvku na činnost.
Snížení výdajů – Sportovní zařízení
o částku
75 000,- Kč
Snížení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
85 000,- Kč
Snížení výdajů - Pohřebnictví
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Péče o veřejnou zeleň
o částku
135 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Silnice
o částku
80 000,- Kč
Přesun výdajů hrazených VTS s.r.o. z kapitol sportovní hala, komunální odpady a pohřebnictví na
kapitoly péče o veřejnou zeleň a silnice z důvodu skutečného čerpání. Rozdíl bude dofinancován
příjmy z daně z přidané hodnoty.
Zvýšení příjmů – Daň z přidané hodnoty
o částku
167 000,- Kč
Zvýšení výdajů - Veřejné osvětlení
o částku
167 000,- Kč
VTS s.r.o. v průběhu roku provedly výměnu sloupů ve Švermově ulici, sloupu u nemocnice a postavily
nový sloup u dětského koutku v parku za Sokolovnou. Zvýšené výdaje budou kryty příjmy z daně
z přidané hodnoty.
Zvýšení příjmů - Ost. finanční operace
o částku
Zvýšení výdajů - Ost. finanční operace
o částku
Zvýšenými příjmy z bankovních úroků jsou kryty vyšší výdaje na bankovní poplatky.

10 000,- Kč
10 000,- Kč

Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od obcí
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Vnitřní správa
o částku
2 000,- Kč
Obce Veselá a Stojčín platí na základě smlouvy za projednání přestupků jejich občanů u přestupkové
komise v Počátkách.
Zvýšení příjmů - Zájmová činnost v kultuře
o částku
1.100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
650 000,- Kč
Snížení financování
o částku
450 000,- Kč
Příjem od KZM za pronájem nebytových prostor v Sokolovně bude částečně převeden KZM částkou
550000,- Kč jako příspěvek na činnost a částkou 100000,- Kč jako příspěvek na investice. Zbývající
částka 450000,- bude součástí fondu rezerv. Změna rozpočtu je doporučena radou města.
Zvýšení příjmů - Ost. finanční operace
o částku
39 000,- Kč
Snížení příjmů – Vnitřní správa
o částku
39 000,- Kč
Zvýšenými příjmy z bankovních úroků budou nahrazeny snížené příjmy u městského úřadu /příjmy za
služby z pronájmu, fax, kopírování a nájemné/.
Snížení výdajů – Rezerva rady města
o částku
6 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Vnitřní správa
o částku
6 200,- Kč
Na základě rozhodnutí rady města bude snížena rezerva rady ve prospěch nákupu upomínkových
předmětů se symboly města Počátky.
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení
částku
22 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Poplatek za veřejné prostranství
částku
22 100,- Kč
Příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou hrazeny zvýšené výdaje na akce
Rekonstrukce a dovybavení nemovitostí v majetku města.
Zvýšení příjmů – Pečovatelská služba
o částku
39 000,- Kč
Snížení financování
o částku
39 000,- Kč
Zvýšené příjmy za služby pečovatelek, z pronájmu prostor v DPS a náhrada za odebrané jídlonosiče
budou součástí fondu rezerv
Snížení příjmů - Základní škola
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení příjmů - Neinvestiční dotace od obcí
o částku
275 500,- Kč
Snížení financování
o částku
75 500,- Kč
Příspěvek od obcí, které mají žáky v základní škole,na úhradu neinvestičních výdajů. Příspěvek byl na
začátku roku rozpočtován v nižší částce než byla dosažená skutečnost. /Tato musela být změna
z důvodu konsolidace mezi obcemi provedena již v měsíci listopadu – všechny obce, které hradí
neinvestiční náklady na žáky musí změnu provést současně s městem Počátky/.
Zvýšení příjmů - Komunální služby
o částku
60 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Poplatky za znečišťování ovzduší
o částku
2 800,- Kč
Zvýšení příjmů - Sankční platby
o částku
9 900,- Kč
/paragraf
Ozdravování hospodářských zvířat 1 400,- Kč
Ostatní nakládání s odpady
1 000,- Kč
Ochrana životního prostředí
5 000,- Kč
Vnitřní správa
2 500,- Kč/
Snížení financování
o částku
72 100,- Kč
Nerozpočtované příjmy z prodeje pozemků, poplatky za znečišťování ovzduší a přijaté pokuty
budou součástí fondu rezerv.
Zvýšení příjmů – Poplatek za veřejné prostranství
o částku
35 000,- Kč
Snížení financování
o částku
35 000,- Kč
Navýšené příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou převedeny do fondu rezerv.
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení
o částku
Snížení příjmů – Odvod výtěžku VHP
o částku
Příjmy za pronájem sportovní haly pokryjí nenaplněné příjmy výtěžku VHP.
Zvýšení příjmů - Ostatní činnosti
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
Vratka části dotace dle sdělení auditorů.

o částku
o částku

22 000,- Kč
22 000,- Kč
2 100,- Kč
2 100,- Kč

DOTACE:
Zvýšení příjmů - Investiční dotace od kraje
o částku
31 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku
31 800,- Kč
Investiční prostředky na úhradu 50% prokazatelných nákladů na provedení kanalizace v místní části
Léskovec.
Zvýšení příjmů - Neinvestiční dotace od krajů
o částku
32 100,- Kč
Zvýšení výdajů - Požární ochrana
o částku
32 100,- Kč
Dotace z rozpočtu kraje Vysočina je určena pro jednotku SDH na úhradu mzdových výdajů, účasti na
odborné přípravě vybraných funkcí členů jednotek a náklady na zásahy mimo území zřizovatel.
Dotace je účelová a podléhá případné kontrole ze strany kraje.
Zvýšení příjmů - Neinvestiční dotace ze SR
o částku
279 400,- Kč
Zvýšení výdajů - Péče o veřejnou zeleň
o částku
100 500,- Kč
Zvýšení výdajů - Činnost muzeí
o částku
33 500,- Kč
Zvýšení výdajů - Sběr a svoz odpadu
o částku
33 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Pečovatelská služba
o částku
51 100,- Kč
Zvýšení výdajů - Lesní hospodářství
o částku
60 800,- Kč
Dotace od Úřadu práce na částečné pokrytí výdajů spojených se zaměstnáním pracovníků na veřejně
prospěšných pracích pro tato zařízení: Městské muzeum, Vodotechnické služby, pečovatelskou
službu a Lesy města Počátky. Městskému muzeum je dotace zasílána formou příspěvku na činnost,
ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu města přímo.
Zvýšení příjmů - Investiční dotace ze státních finančních aktiv
o částku
199 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
116 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pečovatelská služba
o částku
83 000,- Kč
Účelová dotace na vybavení domu s pečovatelskou službou a jednací místnosti a klubovny KZM.
Zvýšení výdajů - Sportovní zařízení
o částku
7.800.000,- Kč
Snížení výdajů - Komunální služby a územní rozvoj
o částku
7.800.000,- Kč
Investiční dotace z programu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury na Rekonstrukci a dovybavení
nemovitostí v majetku města. Výdaje byly rozpočtovány na chybném paragrafu. POUZE OPRAVA
PARAGRAFU.
Rozpočtové zabezpečení příjmů a výdajů Fondu modernizace bydlení:
Rozpočtové změny - fond modernizace bydlení
Zvýšení financování - Převod z FRB
o částku
149 700,- Kč
Zvýšení výdajů - Podpora výstavby
o částku
149 700,- Kč
Převodem z Fondu modernizace bydlení jsou kryty půjčky poskytované občanům podle zásad tohoto
fondu.
Zvýšení zůstatku FRB
o částku
674 400,- Kč
Zvýšení příjmů - splátky půjček od občanů
o částku
195 000,- Kč
- splátky půjček od obcí
o částku
300 700,- Kč
- splátky od podnik.subjektů /SBD/
o částku
112 000,- Kč
- bytové hospodářství
o částku
14 700,- Kč
- podpora bydlení
o částku
52 700,- Kč
Splátky a úroky z půjček poskytnutých v předchozích letech z Fondu modernizace bydlení jsou
prováděny přímo na účet FRB.
Rozpočtové zabezpečení příjmů a výdajů sociální fondu zaměstnanců MěÚ a organizačních
složek:
Zvýšení zůstatku sociálního fondu
o částku
23 400,- Kč
Zvýšení příjmů - Splátky půjček
o částku
23 400,- Kč
Splátky poskytnutých půjček ze sociálního fondu zaměstnancům MěÚ a jeho zařízení jsou příjmem
sociálního fondu.
Zvýšení výdajů - Vnitřní správa
o částku
90 900,- Kč
Zvýšení financování - Převod ze soc.fondu
o částku
90 900,- Kč
Jedná se o výdaje sociálního fondu /příspěvek na obědy, nepeněžní dary k pracovním a životním
výročím, poskytnuté půjčky apod./, které nesmí být hrazeny přímo ze soc. fondu, ale musí být součástí
rozpočtového hospodaření. Výdaje jsou kryty převodem ze sociálního fondu.

H) podle § 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů, převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky fyzickým nebo právnickým osobám s podmínkou, že
2
nabyvatel předloží cenovou nabídku ve výši nejméně 100,- Kč/m s tím, že jako nabyvatel
zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním
prodeji; jedná se o:
2

poz.parc.č. 4136/26 o výměře 818 m v k.ú. Počátky
2
a část pozemku p.p. 4136/3 o výměře 630 m v k.ú. Počátky
2
za cenu 100,- Kč/m
nabyvatel: ŠÉM, a.s. se sídlem Riegrovy sady 38, PRAHA 2, IČO 25634933

II.

Bere na vědomí:

A) zprávu předsedy finančního výboru z 15. zasedání konaného dne 22.12. 2005 dle programu
jednání

V Počátkách dne 3.1. 2006

Ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

