k čj.: 332/2006

VÝPIS USNESENÍ číslo: 54
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 6. března 2006

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 schválila termín konání 24. zasedání zastupitelstva města na 24.3. 2006 od 18.00 hodin
v sále KZM Počátky, Horní ul. 87, s programem dle doporučujících usnesení rady
II.

dle ust. § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
1. rozpočtovou změnu, kterou bude dofinancován rozdíl mezi státní dotací a nejnižší nabídkou na
akci “Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v majetku města Počátky“; finanční
prostředky budou čerpány z investiční rezervy
2. rozpočtovou změnu ve prospěch rozpočtové kapitoly místní komunikace o částku 250.000,- Kč
z důvodu vysokých nákladů na zimní údržbu v měsíci lednu 2006; finanční prostředky budou
čerpány z rezervy na spolufinancování SF, EU
3. rozpočtovou změnu ve výši 12.200,- Kč na dofinancování projektu rekultivace skládky inertního
odpadu a pověřila pracovníka na úseku životního prostředí sepsáním žádosti o povolení
k uvolnění finanční rezervy k rekultivaci skládky adresovanou na Krajský úřad kraje Vysočina
4. přijmout rozpočtové změny
- na poskytnutý grant z Fondu Vysočiny určený pro Kulturní zařízení města Počátky na podporu
projektu „Vybavení knihovny v Počátkách knihovnickým nábytkem“ v částce 49.956,- Kč; KZM
obdrží částku formou příspěvku na činnost
- úhrada projektu na rekultivaci skládky inertního odpadu v Počátkách (uvolnění 90 % finanční
rezervy k rekultivaci; vedeno na vázaném účtu u GE Money Bank; zbylých 10 % bude
poukázáno po provedení rekultivace)
5. přijmout dar ve výši 250.000,- Kč od dárce Lesy České republiky, s.p., poskytnutý na základě
darovací smlouvy s obdarovaným Městem Počátky, na projekt rekonstrukce prameniště kojenecké
pitné vody Sv. Ludmila ve výši 100.000,- Kč a rekonstrukci stavby kaple Sv. Markéty – pramen
pitné vody ve výši 150.000,- Kč
6. navýšení ceny vodného a stočného z dosavadních 16,- Kč + 5% DPH vodného na 17,- Kč + 5%
DPH a z 12,- Kč + 5% DPH stočného na 15,- Kč + 5 % DPH, s účinností od 1. dubna 2006;
jednatel Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky navrhuje navýšení ceny z důvodu nutnosti
spolufinancování rekonstrukce ČOV a kanalizace Počátky, navýšení cen energií a ztrátové
výsledné kalkulace za minulé období
7. vyhlásit v souladu s obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva č. 16, o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu modernizace bydlení na území města Počátky“, čj.: 1074/98,
výběrové řízení pro poskytování účelových půjček fyzickým a právnickým osobám pro rok 2006
v maximálním objemu 450.000,- Kč, za podmínek uvedených ve výše citované vyhlášce
8. úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souvislosti s NV č. 50/2006 Sb.,
kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve zn.
pozd. předp., podle přílohy č.1 tohoto NV, s účinností od 1.3. 2006

9. prodej vozidla CAS 25 SPZ PE 69-09 ve správě SDH Počátky a zároveň převod finančních
prostředků získaných prodejem do rozpočtu SDH; SDH Počátky obdržel do výpůjčky modernější
vozidlo od HZS Pelhřimov, které bude muset být speciálně dovybaveno a k tomu bude použito
těchto získaných prostředků
10. předložené návrhy jednotlivých zařízení města na vyřazení majetku města k 31.12. 2005 a jeho
následnou fyzickou likvidaci v těchto zařízeních

vzít na vědomí:
1. oznámení pana Karla Růžičky, bytem Počátky, Lipárky 530, o ukončení čtyřletého volebního
období ve funkci přísedícího Krajského soudu v Českých Budějovicích, do kterého byl zvolen
usnesením Zastupitelstva města Počátky; dle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, již další přísedící
krajských soudů volí zastupitelstva krajů, jejichž území je alespoň zčásti v obvodu příslušného
krajského soudu; vhodné kandidáty navrhují členové příslušného zastupitelstva
III.

dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem bytu č.3 v čp. 186 Rudé armády, Počátky, za cenu minimálně
1.500,- Kč/měsíc bez služeb, na dobu určitou – na dobu jednoho roku s podmínkou, že roční
nájemné bude zaplaceno na rok předem při podpisu nájemní smlouvy; jedná se o byt 1+1, II.
kategorie se samostatným sociálním zařízením, vytápěný lokálně kamny; služby činí zálohově
250,- Kč měsíčně na 1 osobu
IV.

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

bere na vědomí:
1. rozhodnutí ředitele Státního fondu rozvoje bydlení o naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou, kterým se městu Počátky přiznává poskytnutá
dotace v plné výši jako trvalá záloha; pokud po celou dobu 20 let od kolaudace stavby nebudou
porušeny podmínky stanovené smlouvou, dotace se dnem 22. listopadu 2024 automaticky změní
na dotaci definitivně přiznanou
2. informaci Ministerstva financí ČR, ředitele odboru financování územních rozpočtů, o schválené
investiční akci v rámci programu 298 110 – Město Počátky – Rekonstrukce místních komunikací
s objemem ve výši 8,00 mil. Kč, evidovanou pod číslem ISPROFIN 298110-2260
3. přehled hospodaření města k 31.12. 2005, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky
V.

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

schvaluje:
1. z důvodu neuspokojivého stavu v činnosti SHD Horní Vilímeč pověřuje starostu SDH Počátky
k převzetí majetku města – svěřené hasičské techniky a její následné převedení do majetku SHD
Počátky; SDH Horní Vilímeč podá radě písemnou zprávu o svém dalším působení
2. pověřuje člena rady ing. Luboše Rudišara fyzickou kontrolou vyklizení prostor kotelny a všech
přilehlých prostor kina v uloženém termínu do 31.3. 2006 (usn. 1163/50/2005 z 25.11. 2005)

bere na vědomí:
1. výpis usnesení č.1 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny z 1. února 2006
VI.

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

schvaluje:
1. pověřuje jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky zadáním a vypracováním dokumentace
k rekonstrukci ČOV a kanalizace Počátky dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí

prvopisu tohoto usnesení a doporučuje maximální cenu za dokumentaci ve výši 1.100.000,- Kč
+ 19% DPH; současně pověřuje jednatele zajištěním dokumentace na rekonstrukci kanalizace
Palackého náměstí v Počátkách

bere na vědomí:
1. využití Sportovní haly Počátky za rok 2005 dle odcvičených hodin a subjektů, předložený
jednatelem Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky
VII.

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

schvaluje:
1. finanční prostředky na činnost místních spolků pro rok 2006 ve výši dle návrhu komise pro
vzdělání, kulturu a sport ze dne 22.2. 2006 (zápis ze schůze je nedílnou součástí prvopisu tohoto
usnesení)

bere na vědomí:
1. výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2005
2. zápis ze schůze Komise pro vzdělání, kulturu a sport, ze dne 22.2. 2006 a žádosti o finanční
příspěvky místních spolků - Český svaz chovatelů, Český svaz žen, Český svaz včelařů, SK
Spartak Počátky oddíl kopané 2x, Šachový oddíl Spartak Počátky
3. oznámení o zahájení územního řízení a pozvánku k ústnímu jednání na akci Rekultivace skládky
inertního materiálu v Počátkách, předložené stavebním odborem MěÚ Počátky
VIII.

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

schvaluje:
1. doporučující stanovisko komise k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci
“Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v majetku města Počátky“ v celkovém objemu 8
mil. Kč včetně DPH; komise ve výběrovém řízení vyhodnotila dne 6. března 2006 jako nejnižší
nabídku č. 5 podanou firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.; celková cena nabídky
včetně DPH je 8,249.691,08 Kč; originál protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek je nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení
2. doporučující stanovisko komise k vyhodnocení nabídky na vybudování počítačové sítě
s vysokorychlostním připojením k internetu v budově MěÚ Počátky, Palackého náměstí 1; komise
vyhodnotila dne 24. února 2006 pro realizaci nabídku podanou panem Lubošem Krejzou, bytem
Klátovec 30; celková cena nabídky včetně DPH je 45.420,80 Kč; originál vyhodnocení a
předložené nabídky jsou nedílnou součástí prvopisu tohoto usnesení
3. nájem nebytových prostor v čp. 535 Tyršova ulice – bufet na autobusovém nádraží (záměr č.
17/05), novému nájemci KZM Počátky; podmínky záměru byly splněny; nájemní smlouva bude
uzavřena od 1.4. 2006 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 450,- Kč/m2/rok
4. převedení bytu v č.p. 186, Počátky, Rudé armády, do užívání panu Liboru Reckzieglovi, bytem
tamtéž; smluvní podmínky zůstávají zachovány jako u předchozí nájemkyně, zemřelé paní Marií
Kuňasové, babičky žadatele, se kterou žil ve společné domácnosti déle než 10 let
5. výměnu bytu č. 12 za byt č. 10 v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, Tyršova 256, ve
prospěch žadatelky, paní Zdeňky Fialové, bytem tamtéž
6. přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, Tyršova 256, na dobu určitou do
31.12. 2006 takto:
- jednopokojový byt v přízemí paní Drahomíře Krafkové, nyní bytem Žirovnice, Perleťová 735
- byt 1 + 1 rodině Marii a Janě Adamcovým, t.č. bytem Počátky, Rudé armády 318

7. uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi E.ON Česká
republika a.s. a Městem Počátky na stavbu Počátky, hřbitov – obnova TS
8. uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi E.ON Česká
republika a.s. a Městem Počátky na stavbu Počátky, Smrčina samoty – obnova NN

neschvaluje:
1. proplacení nákladů na opravu akumulačních kamen přesahující 1.000,- Kč dosavadnímu nájemci
pani Marii Novotné, protože nebyl dodržen Čl. III. Smlouvy o nájmu čj.: 1007/91

bere na vědomí:
1. žádost pana Miloslava Chadima, nyní bytem Počátky, Tovární 100, o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Počátkách a konstatuje, že v současné době žádným volným bytem
nedisponuje a pro přijetí do tohoto zařízení musí žadatel splňovat stanovené podmínky (bližší
informace možné u vedoucí pečovatelské služby)
2. žádost paní Ivety Kaláškové, nyní bytem Jihlávka 124, o přidělení bytu v Počátkách a konstatuje,
že na úřední desce MěÚ je v současné době vyhlášen záměr na pronájem konkrétního bytu, o
který je možno požádat dle zveřejněných pokynů a dále bude o jeho přidělení rozhodnuto;
pořadníky uchazečů o byt město nevede, v případě uvolnění některého bytu je možno předkládat
nabídky dle zveřejněných záměrů jak výše uvedeno
3. žádost paní Pavly Pelechové, nyní bytem Počátky, Palackého nám.5, o přidělení bytu
v Počátkách a konstatuje, že na úřední desce MěÚ je v současné době vyhlášen záměr na
pronájem konkrétního bytu, o který je možno požádat dle zveřejněných pokynů a dále bude o jeho
přidělení rozhodnuto; pořadníky uchazečů o byt město nevede, v případě uvolnění některého
bytu je možno předkládat nabídky dle zveřejněných záměrů jak výše uvedeno
4. Dodatek č. 62 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99, uzavřený mezi
Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice a Městem Počátky
5. dopis paní Marie Novotné o vybavení bufetu na autobusovém nádraží, které nechala provést na
vlastní náklady; dopis bude postoupen novém nájemci
IX.

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

schvaluje:
1. dopsání jména svobodníka Jana Ledvinky na pomník padlých v 1. světové válce u hřbitova
v Počátkách a vyhovuje tak žádosti pana Jaroslava Ledvinky, bytem Počátky; úmrtí pana Jana
Ledvinky v 1. světové válce potvrdil Vojenský ústřední archiv Praha záznamem z kartotéky
zemřelých a výpisem z matriky zemřelých
2. žádost na vybudování záchytného kotce pro psy, předloženou pracovníkem úseku životního
prostředí; záchytný kotec bude umístěn v prostoru ČOV

neschvaluje:
1. žádost Speciální školy Kamenice nad Lipou o příspěvek ve výši 1.500,- Kč na ozdravný pobyt
v Krkonoších pro jejich žáka Mrhala Robina, bytem Počátky
2. odkoupení hrobového příslušenství dvojhrobu č. 325 a 326 na hřbitově v Počátkách, podle
nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště
Pelhřimov a konstatuje, že Město Počátky nemá o krycí desky na dvojhrob zájem

bere na vědomí:
1. informaci starosty o jednání s poradcem Ministerstva hospodářství a dopravy Rakouska, p. E.
Kreutwieserem, o případné mezinárodní účasti na letošním ročníku „Dne přírody“ s odpovídající
tématickou aktivitou; rovněž byla aktualizována obdobná nabídka předaná písemně starostovi
Konolfingenu již v září loňského roku

2. informaci starosty o soutěži “Čím byste proslavili město Počátky“, vyhlášené v polovině roku 2005
pro žáky ZŠ Počátky a DVÚ Počátky; jako nejlepší byla vyhodnocena práce Nikoly Ernestové,
která bude zveřejněna v březnovém vydání Počáteckého zpravodaje; při předání cen dne 6.
února 2006 byla vítězka odměněna sportovními hodinkami s propiskou; ostatní dívky obdržely
prostřednictvím svých pedagogů poznámkové bloky a propisky
3. oznámení MUDr. Miloše J.F. Beutla, o ukončení provozu ordinace praktického lékaře na Janštejně
k 31.3. 2006 z ekonomických důvodů; dále oznamuje změnu ordinačních hodin na pracovišti
v Počátkách od 1.4. 2006 .

V Počátkách dne 13.3. 2006
ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

