k čj.: 84/2006

VÝPIS USNESENÍ číslo: 52
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 13. ledna 2006

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:
Usnesení 1205/52/2006

1. návrh na vyřazení z majetku města

vzít na vědomí:
Usnesení 1206/52/2006

1. informaci radního Jana Soukupa, že rozebraný skelet dřevěného pavilonu bude do konce ledna
2006 odstraněn
Usnesení 1207/52/2006/1

2. přehled hospodaření složky Lesy města Počátky za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 předložený
jejím vedoucím
Usnesení 1208/52/2006/2

3. výsledky vyjádření zastupitelů na otázky:
prodej nájemních městských domů – k tomuto tématu se vyjádřilo celkem 9 zastupitelů
prodej veřejně přístupných ploch - k tomuto tématu se vyjádřilo celkem 9 zastupitelů
promítání či nepromítání v kině – k tomuto tématu se vyjádřilo celkem 9 zastupitelů a ekonomické
údaje předložené vedoucím KZM rozčleněné na promítání a divadelní či jiné produkce
II.

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

schvaluje:
Usnesení 1209/52/2006/3

1. vyhlásit výběrové řízení na REKO komunikací a to ulice Švermova, chodníky v ulici Stodolní,
chodníky na Lipárkách, kompletní ulice Krátká s přilehlými částmi, a v místní části Léskovec;
velikost díla bude limitována výší státní dotace městu na tento účel
Usnesení 1210/52/2006/4

2. nezapojit se do spolupráce a nepřislíbit zakoupení 40 knih pod názvem „Vysočina – města, hrady,
zámky a památky“, které bude vydávat Ing. Vladimír Kunc; rada tímto děkuje za nabídku, ale pro
město Počátky je odběr 40 knih velká finanční zátěž

bere na vědomí:
Usnesení 1211/52/2006/5

1. žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na podporu rozvoje činnosti mládeže při místní
organizaci ČRS zaslanou jednatelem MO ČRS Počátky Janem Kuklou a bude předána příslušné
komisi

Usnesení 1212/52/2006/6

2. sdělení odpracovaných hodin vynaložených na úpravu a údržbu Velkého a Malého jezera jako
částečnou úhradu nájemného za rok 2005 zaslanou jednatelem MO ČRS Počátky Janem Kuklou
Usnesení 1213/52/2006/7

3. žádost o finanční příspěvek na provoz Stanice pro handicapované živočichy Českého svazu
ochránců přírody Vlašim
Usnesení 1214/52/2006/8

4. vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina k žádosti o státní účelovou dotaci a následné potvrzení
přijetí žádosti o státní účelovou dotaci na péči o válečné hroby Odborem mimorezortní spolupráce
MO, referátem válečných hrobů Praha
III.

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

schvaluje:
Usnesení 1215/52/2006

1. pověřit Městské muzeum v Počátkách vypracováním historie místních částí pro webové stránky
města Počátky a dále uložit vedoucímu KZM zajistit nezdvojování informací na výše uvedených
webových stránkách
Usnesení 1216/52/2006/9

2. aktualizované znění přílohy č. 8 Podpisové vzory pracovníků odpovědných za věcné přezkoušení
účetních dokladů a správců rozpočtů dle rozpočtové skladby Směrnice ke zpracování a oběhu
dokladů pro předběžnou a průběžnou kontrolu a pověření ke schvalování a podepisování
příjmových a výdajových pokladních dokladů a to k datu 2. ledna 2006 z důvodu dlouhodobé
nemoci tajemníka Městského úřadu v Počátkách; v původním podpisovém vzoru byla jako
zástupce za pana Marka Václava vedena místostarostka ing. Marie Hrnčířová a zákon o finanční
kontrole neumožňuje, aby příkazce operace byl zároveň jejím správcem (příkazce operace je vždy
starosta nebo místostarostka);
Usnesení 1217/52/2006

3. uložit vedoucímu KZM předložit do konce ledna 2006 ekonomická data týkající se celkového
provozu budovy počáteckého kina rozčleněné na promítání a divadelní a jiné produkce;

bere na vědomí:
Usnesení 1218/52/2006/10 , 1219/52/2006/11 a 1220/52/2006/12

1. – 3. žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - uvedeno v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto prvopisu usnesení
Usnesení 1221/52/2006

4. informace vedoucí Městského muzea Počátky ohledně žádosti pana Jaroslava Ledvinky o
zapsání jména jeho předků na památník obětem 1. svět. války; údaje se prověřují a Vojenský
ústřední archiv následně potvrdí zda předložené údaje zakládají oprávněnost zapsání na pomník
padlých
IV.

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

bere na vědomí:
Usnesení 1222/52/2006/13

1. rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a
zemědělství o povolení k provozování vodovodu, kanalizace, ČOV Počátky Vodotechnickým
službám s.r.o., Tyršova 347, Počátky, IČO 26048477
V.

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

schvaluje:
Usnesení 1223/52/2006/3

1. jmenovat pracovní skupinu na posouzení a navržení důležitosti REKO komunikací v letošním
roce; na základě doporučení skupiny sestavit plán rekonstrukcí podle důležitosti a vytíženosti

komunikací; pracovní skupina je jmenována ve složení: pan Zadák Petr, Pavlíček Martin,
ing.Rudišar Luboš, ing. Třebický Jan, Kyba Bohuslav a ing. Hrnčířová Marie
VI.

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

bere na vědomí:
Usnesení 1224/52/2006/14

1. oznámení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, o zahájení stavebního řízení veřejnou
vyhláškou pro stavbu „Oprava chodníku ul. Stodolní v Počátkách“
Usnesení 1225/52/2006/15

2. oznámení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, o zahájení stavebního řízení veřejnou
vyhláškou pro stavbu „Oprava chodníku na sídlišti Lipárky v Počátkách“
Usnesení 1226/52/2006/16

3. oznámení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, o zahájení stavebního řízení pro stavbu
„Místní komunikace a chodníku Nad Lipárky v Počátkách“
Usnesení 1227/52/2006/17

4. oznámení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, o zahájení stavebního řízení pro stavbu
„Oprava komunikace Komenského sady v Počátkách“
Usnesení 1228/52/2006/18

5. sdělení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, k ohlášení stavebních úprav místních
komunikací – Léskovec obsahující opravu povrchu místních komunikací
Usnesení 1229/52/2006/19

6. sdělení Městského úřadu Počátky, stavebního odboru, k ohlášení stavebních úprav místních
komunikací – Vesce obsahující opravu povrchu místních komunikací s provedením povrchového
odvodnění
Usnesení 1230/52/2006/20

7. stavební povolení vydané Městským úřadem Počátky, odborem stavebním, na stavbu „Místní
komunikace a chodníku Nad Lipárky v Počátkách“
Usnesení 1231/52/2006/21

8. stavební povolení vydané Městským úřadem Počátky, odborem stavebním, na stavbu „Oprava
komunikace Komenského sady v Počátkách“
Usnesení 1232/52/2006/22

9. stavební povolení vydané Městským úřadem Počátky, odborem stavebním, na stavbu „Stavební
úpravy parkoviště na sídlišti v Počátkách“
Usnesení 1233/52/2006/23

10. stavební povolení vyhlášení veřejnou vyhláškou vydané Městským úřadem Počátky, odborem
stavebním, na stavbu „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Krátká, Počátky“
Usnesení 1234/52/2006/24

11. stavební povolení vyhlášení veřejnou vyhláškou vydané Městským úřadem Počátky, odborem
stavebním, na stavbu „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Švermova v Počátkách“
Usnesení 1235/52/2006/25

12. protokol o výsledku kontroly odpadového hospodářství firmy Vodotechnické služby s.r.o. Počátky
ze dne 12.12.2005 vypracovaný Městským úřadem Počátky, úsekem životního prostředí
VII.

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

Usnesení 1236/52/2006/26

1. pronájem zasedací místnosti pro zástupce České pojišťovny a.s. – uvedeno v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto prvopisu usnesení

Usnesení 1237/52/2006/27,28,29,30

2. pronájem volných bytů - uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto prvopisu
usnesení
Usnesení 1238/52/2006/31

3. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českým telecomem, a.s., Praha 3,
IČO 60193336 a Městem Počátky týkající se uložení kabelu komunikační sítě na p. parcelu 49/4
zapsanou na LV č. 10001 pro k.ú. Počátky
Usnesení 1239/52/2006/32

4. přílohu č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4. 2003 mezi Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky a
Městem Počátky na specifikaci cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky pro
rok 2006
Usnesení 1240/52/2006/33

5. dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost uzavřený mezi
Nemocnicí Pelhřimov, p.o. Slovanského bratrství 710, Pelhřimov a Městem Počátky, Palackého
nám. 1, Počátky jehož předmětem je prodloužení platnosti výše uvedené smlouvy na období od 1.
ledna do 30. června 2006
Usnesení 1241/52/2006/34

6. smlouvu o výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé uzavřenou mezi Nemocnicí Počátky
s.r.o. Havlíčkova 206, Počátky a Městem Počátky, Palackého nám. 1, Počátky na období od 1.
ledna do 30. června 2006
Usnesení 1242/52/2006/35

7. smlouvy na dodávku kopie programového produktu „elektronická podatelna“, převod práv k jeho
užití a na poskytování služeb k tomuto produktu a na dodávku kopie programového produktu
„daně, dávky, poplatky“, převod práv k jeho užití a na poskytování služeb k tomuto produktu mezi
poskytovatelem společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4, IČO 47903783 a
Městem Počátky
Usnesení 1243/52/2006/36

8. vzájemnou výměnu bytů na Palackého náměstí čp. 21 - uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto prvopisu usnesení

bere na vědomí:
Usnesení 1244/52/2006/37

1. dodatek č. 60 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99 uzavřený mezi
Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice a Městem Počátky
VIII.

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

bere na vědomí:
Usnesení 1245/52/2006/38

1. informace o vývoji ve společnosti Jihočeská plynárenská a.s. podané společností KVINTA
podílnická plyn spol s r.o.

V Počátkách dne 19.1. 2006

ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

