k čj.: 66/2004

VÝPIS USNESENÍ číslo: 24
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 12. ledna 2004

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:
Usnesení 293/24/2004/1
1. naplnit usnesení 6. zasedání Městského zastupitelstva v Počátkách ze dne 29. 9. 1999, které
schválilo věcný záměr převodu tělovýchovných zařízení z vlastnictví TJ Spartak Počátky (sportovního
areálu) do vlastnictví města s podmínkou, že TJ i nadále zabezpečí údržbu a provoz těchto zařízení;
vzájemné vztahy obou stran budou smluvně vymezeny
a ukládá v této věci v souladu s ust. § 102 odst.2 písm.i) cit. zákona, komisi pro vzdělávání,
kulturu a sport, předložit návrh na přetvoření smlouvy o užívání a provozu tělovýchovných zařízení
v Počátkách, vedenou pod čj.: 1815/95 do 15. 2. 2004 a dále ukládá MěÚ posoudit tento nový návrh
z finančního hlediska
Usnesení 294/24/2004/2
2. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, vyhlásit záměr na
odprodej:
a) části parcely č. 321/26 v k.ú. Horní Vilímeč o výměře cca 1002 m 2
2
2
b) parcely č. 436/1 v k.ú. Vesce o výměře cca 42 m za navrhovanou cenu ve výši 10,- Kč/m ;
pozemek je přilehlý k domu žadatele a stavební odbor MěÚ i VTS s.r.o. nemá námitek
Usnesení 295/24/2004/3
3. podle § 84 odst.2 písm. f) a § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů,
změnit Statut KZM a provést bezplatný převod svěřeného movitého majetku města dle inventurních
seznamů k 31.12. 2003 na právní subjekt Kulturní zařízení města Počátky; tento majetek se převádí
z důvodu odlišných účetních postupů jako zcela odepsaný
II.

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

schvaluje:
Usnesení 296/24/2004
1. dodatek č. 2 ke směrnici pro hospodaření Města Počátky a jeho zařízení, která byla schválena dne
18. 12. 2002 radou města

bere na vědomí:
Usnesení 297/24/2004/4
1. žádost o přezkoumání hospodaření města za rok 2003 zaslaný na Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor kontroly
Usnesení 298/24/2004/5
2. přehled hospodaření k 31. 10. 2003 a 30. 11. 2003 vypracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ
III.

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

schvaluje:

Usnesení 299/24/2004
1. uložit Společné správě lesů se sídlem v Počátkách k vypracování :
a) konečnou podobu Statutu SSL, kde budou zapracovány všechny dosud schválené dodatky
b) návrh na nový Statut SSL, ve kterém bude SSL příspěvkovou organizací pouze města Počátky
c) finanční vyhodnocení třetího čtvrtletí po jednotlivých měsících
d) výpočet odstupného včetně odvodů za všechny zaměstnance SSL v roce 2003
Usnesení 300/24/2004/6
2. příplatek za zastupování vedoucí Pečovatelské služby v Počátkách (PS), ve smyslu ust. § 6 zákona č.
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, paní Haně Vaňkové, pracovnici PS, ve výši
příplatku za vedení zastupované vedoucí PS za dobu její dlouhodobé pracovní neschopnosti;
pracovní neschopnost vedoucí PS trvala od 5. října do 30. listopadu 2003 a pracovnice ji zastupovala
v plném rozsahu její řídící činnosti po dobu delší než čtyři týdny
Usnesení 301/24/2004/7
3. pořadí oprav z předloženého Plánu oprav a údržby na rok 2004 v Počátkách firmou BYTEP spol.
s r.o., Zámecká 598 Kamenice nad Lipou - správcem bytového fondu města Počátky takto:
- v čp. 252 provést opatření proti plísni,
- v čp. 7 zhotovení a výměna oken do náměstí
- v čp. 49 osazení vodoměrů a oprava střechy a komínu, společně s instalací sněhových zábran
a o dalších opravách rada města rozhodne následně
Usnesení 302/24/2004/8
4. nové platové výměry platné od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 řediteli Základní školy Otokara Březiny v
Počátkách a ředitelce Mateřské školy Počátky následovně:
a) pan Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel Základní školy Otokara Březiny v Počátkách - zařazen podle
katalogu prací 2.16.1. do 12 platové třídy a 8 platového stupně a přísluší mu odpovídající platový
tarif; základní příplatek za vedení, navýšení příplatku za vedení a osobní příplatek zůstávají
nezměněny
b) paní Hana Trkolová, ředitelka Mateřské školy Počátky - zařazena podle katalogu prací 2.16.1.
do 10 platové třídy a 11 platového stupně a přísluší jí odpovídající platový tarif; základní
příplatek za vedení, navýšení příplatku za vedení a osobní příplatek zůstávají nezměněny
Usnesení 303/24/2004/9
5. uspořádání veřejné schůzky rodičů a pedagogických pracovníků MŠ za účasti zřizovatele, na základě
stížnosti podané paní Mgr. Michaelou Kešnerovou
Usnesení 304/24/2004/10
6. uzavírání provozu Mateřské školy v Počátkách (dále jen MŠ) o hlavních prázdninách po dobu 4 týdnů;
uzavírání provozu MŠ v době mezi 27. až 31. prosincem – až nejdelší možné uzavření tj. po dobu
5 dnů; pro jiné než vyjmenované uzavření provozu v MŠ musí být zjištěn zájem rodičů a písemně
doloženo, že zájem poklesl pod hranici 5 dětí včetně
Usnesení 305/24/2004
7. odměnu ve výši 5.000,- Kč ředitelce MŠ, poskytnutí zbývající částky je plně v kompetenci ředitelky
MŠ s doporučením vyplacení prostředků pracovnicím MěÚ zajišťujícím mzdovou a účetní agendu pro
MŠ

odkládá:
Usnesení 306/24/2004
1. přijetí Pravidel pro zabezpečení plnění zák.č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

bere na vědomí:
Usnesení 307/24/2004/11
1. stanovisko zastupitelstva obce Horní Dubenky k otázce pracoviště pily při SSL

Usnesení 308/24/2004/12
2. dopis pana Pavla Dvořáka, kterým žádá o pronájem pracoviště pily při SSL
Usnesení 309/24/2004/13
3. hodnotící zpráva Sboru dobrovolných hasičů za období fungování JPO II
IV.

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

schvaluje:
Usnesení 310/24/2004/14
1. Dodatek smlouvy o podmínkách svozu a likvidace odpadů pro rok 2004 uzavřenou mezi SOMPO a.s.
Pelhřimov a městem Počátky; na poplatnících a plátcích, kteří nesplní svoji poplatkovou povinnost za
svoz a likvidaci odpadu, bude dlužná částka vymáhána podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků v platném znění
Usnesení 311/24/2004/15
2. Smlouvu o výpůjčce zdravotnického přístroje ZOOLL PD 1400 s příslušenstvím, uzavřenou mezi
Územním střediskem záchranné služby Jihlava, p.o. a městem Počátky
Usnesení 312/24/2004/16
3. Smlouvu o výkonu lékařské služby první pomoci pro rok 2004, uzavřenou mezi Územním střediskem
záchranné služby Jihlava, p.o. a městem Počátky
Usnesení 313/24/2004/17
4. přidělení volných bytů v DPS čp. 256 v Tyršově ulici v Počátkách a to: 1+1 v e II. patře paní Marii
Vichrové nar. 26. 8. 1928, nyní bytem Březinova 244, Počátky, na dobu určitou do 31. 12. 2004 a
v přízemí panu Josefu Poláčkovi, nar. 29. 8. 1915, nyní bytem Tovární 121, Počátky, na dobu
určitou do 31. 12. 2004
Usnesení 314/24/2004/17
5.
Smlouvu o nájmu mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky na pronájem
sokolovny čp. 252 v Tyršově ulici v Počátkách na dobu určitou do 31. 12. 2005
Usnesení 315/24/2004/18
6. přidělení volného bytu 1+1 v čp. 186 na Riegrově náměstí v Počátkách paní Daně Strnadové, nyní
bytem Počátky 32, na dobu určitou do 31. 12. 2004, za podmínky předání původního bytu v čp. 32
do 31. 1. 2004
Usnesení 316/24/2004/19
7. přidělení volného bytu 1+1 v čp. 32 na Palackého náměstí v Počátkách panu Josefu Bouzkovi, nyní
bytem Počátky 270, na dobu určitou do 31. 12. 2004
Usnesení 317/24/2004
8. Dodatky ke smlouvám o nájmu bytu předložené firmou BYTEP spol. s r.o., Zámecká 598 Kamenice
nad Lipou - správcem bytového fondu města Počátky, na dobu určitou:
a) do 31. 12. 2004, a to:
byt v čp. 7 - pani Jaroslavě Hurbanové
byt v čp. 14 - panu Milanu Burzovi
byt v čp. 21 - Mgr. Ivetě Sobotkové a panu Jiřímu Luskovi
byt v čp. 49 - panu Josefu Kejvalovi
byt v čp. 186 - pani Zdeňce Marhoulové
byt v čp. 252 - pani Ludmile Neuberové
byt v čp. 256 - pani Marii Šamalové, pani Marii Tománkové, panu Janu Krejčí, pani Věře Vobrové,
pani Ludmile Lehejčkové, pani Růženě Bezděkové
byt v čp. 308 - panu Vilému Hoppeovi, pani Miloslavě Šohajové, pani Anně Keresztesové

b) do 31.3. 2004, a to:
byt v čp. 14 – Miroslavu a Ladislavě Pastuškovým; pokud bude v této lhůtě uhrazena celá
dlužná částka za nájemné,
do 31. 3. 2004 bude předložen důkaz o zaplacení dlužné částky na
finančním odboru MěÚ a řádné nájemné bude dále placeno, je možné smlouvu o nájmu bytu
prodloužit; důvodem je nedodržení splátkového kalendáře
byt v čp. 186 - panu Romanu Eliášovi; pokud bude v této lhůtě uhrazena celá dlužná
částka za nájemné, do 31.3. 2004 bude předložen důkaz o zaplacení dlužné částky na finančním
odboru MěÚ a řádné nájemné bude dále placeno,
je možné smlouvu o nájmu bytu prodloužit;
důvodem je opětovné neplacení řádného nájemného
Usnesení 318/24/2004
9. svěřit správu bytového a nebytového fondu města v Počátkách nástupnické organizaci Realitní
kancelář Koubská s.r.o., IČO 26070090, Pražská 1156, Pelhřimov, P.O.Box 43
Usnesení 319/24/2004/20
10. zřízení kontaktního místa pro Energetickou agenturu Vysočiny na MěÚ v Počátkách, která jej bude
využívat 1x v měsíci v průběhu roku 2004

neschvaluje:
Usnesení 320/24/2004/21
1. přijetí výpovědi mandátní smlouvy ze dne 20. 7. 1992 ke dni 29. 2. 2004 (v tříměsíční výpovědní
lhůtě) předložené firmou BYTEP spol. s r.o., Zámecká 598 Kamenice nad Lipou - správcem bytového
fondu města Počátky; dle dodatku č. 1 čj. 1889/93 byla obecná tříměsíční výpovědní lhůta nahrazena
lhůtou jednoroční, pokud se obě strany nedohodnou jinak; o stanovisko druhé smluvní strany žádá
rada do 31.1. 2004

bere na vědomí:
Usnesení 321/24/2004/22
1. Dodatky č. 35 a 36 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99 uzavřené mezi
Sparkasse Mühlviertel – West bank a.s. pobočka české Budějovice a Městem Počátky
Usnesení 322/24/2004/23
2. žádosti paní Jany Pospíšilové, t.č. bytem Počátky, Žirovnická 105 a pana Jana Mlázovského, t.č.
bytem Horní Vilímeč č.p. 10, o přidělení volného bytu 1+1 v č.p. 186 v Počátkách, který byl již
přidělen jinému zájemci
Usnesení 323/24/2004/24
3. hlášení volného bytu č. 2 , o velikosti 3 + 1 v Počátkách, Žirovnická ul. 442
Usnesení 324/24/2004/25
11. platební kalendáře neplatičů nájemného: Pastušek Miroslav, Eliášová Veronika, Koutová Martina
Usnesení 325/24/2004/26
12. předávací protokol na přístroj Zoll PD 1400 mezi Územním střediskem záchranné služby Jihlava,
příspěvková organizace a Městem Počátky
V.

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

bere na vědomí:
Usnesení 326/24/2004/27
1. rozhodnutí o odstranění tvrdosti zaslané VZP ČR v Pelhřimově, kterým promíjí penále ve výši
13. 680,- Kč, vyměřené platebním výměrem bývalé VVN Počátky za nedodržení plateb zdravotního
pojištění zaměstnanců

Usnesení 327/24/2004
2. dopisy poplatníků, kteří sdělují své důvody, proč nezaplatily poplatek za odvoz a likvidaci TKO (dopisy
budou uloženy u agendy poplatků za svoz TKO)
Usnesení 328/24/2004/28
3. nabídka na zhotovení znaků obce zaslaná panem Danielem Jahnem z Plzně
Usnesení 329/24/2004/29
4. stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina k žádosti o
rozšíření pravidelné linkové dopravy
Usnesení 330/24/2004/30
5. usnesení 8. Valné hromady Mikroregionu Pelhřimovsko-jih z 3.12.2003
Usnesení 331/24/2004/31
6. zápis poradního sboru ředitelky ÚP v Pelhřimově konaného dne 3.12.2003
Usnesení 332/24/2004/32
7. zápis z jednání Regionální sekce SHSČMS ze dne 7. 11. 2003 v Telči
Usnesení 333/24/2004/33
8. informace o sběrech projektových záměrů v kraji Vysočina
Usnesení 334/24/2004/34
9. informace o partnerství organizací a občanů na Vysočině
Usnesení 335/24/2004/35
10. vypsání výběrového řízení na poskytování ambulantní zdravotní péče v Počátkách – obvod
praktického lékaře uvolněn společností SAL s.r.o. Počátky
Usnesení 336/24/2004/36
11. žádost o příspěvek na opravu kaple v Horní Vilímči
Usnesení 337/24/2004/37
12. rozhodnutí MěÚ Pelhřimov – odboru školství a kultury k záměru výměny střešní krytiny na objektu
školy čp. 361 v Březinově ulici
Usnesení 338/24/2004/38
13. dopis z Muzea Vysočiny Pelhřimov, který oznamuje, že publikace „Pečeti a typáře měst okresu
Pelhřimov“ budou realizovány v 1. pololetí roku 2004
body k diskusi:
Usnesení 339/24/2004
1. názor předložený hejtmanem kraje Vysočina a jeho náměstkem na možnost bezplatného převodu
Lázní sv. Kateřiny městu Počátky s tím, že by město mohlo následně prodat celý objekt fyzické či
právnické osobě s předpokladem dobrého hospodaření, která by však musela zachovat poslání a
funkčnost lázní
Usnesení 340/24/2004
2. možnost zrušení předplatného u týdeníku Veřejná správa; MěÚ odebírá 4 výtisky , do budoucna by
stačily výtisky pouze 2
V Počátkách dne 16.1. 2004
ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

