čj.: 706/2015/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 11

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 5. srpna 2015

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:
1.

provedení rozpočtové změny pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Počátky poskytnutím
příspěvku na instalaci zabezpečovacího systému pro vstup do objektu (videotelefonu) ve výši
35.000,- Kč; jedná se o zařízení pro zabezpečení vstupních dveří do hlavní budovy MŠ od fi. ELZY
servis s.r.o., Jarošovská 433, Jindřichův Hradec, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku

nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. vyhlášení záměru na převod p.p.č. 323 (vodní plocha) o výměře 2.146 m2 a p.p.č. 321/31 (ostatní

plocha) o výměře 1.612 m 2 v k.ú. Horní Vilímeč, předem určenému zájemci –
Ing. Michalu
Eisnerovi, Horní Vilímeč č.p. 28, za účelem rekultivace nevyužívaných ploch v k. ú. Horní Vilímeč; zájmové
parcely jsou vyhlášeny jako významný krajinný prvek; na parcelách se nenachází sítě v majetku VTS
s.r.o. Počátky

II.

dle ust. § 101 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. termín konání 12. zasedání rady města ve středu 26.8. 2015 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města

III.

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

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne
30.12. 2010 bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými
pravidly za těchto podmínek:
a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního
rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 150047/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
22 780,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost muzeí a galerií
o částku
22 780,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od října 2014 jsou v rámci projektu podle smlouvy PEA-VN-42/2014 podpořena ve městě Počátky
2 pracovní místa na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci
vyplacené v měsíci srpnu 2015 za měsíc červenec 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na
jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 150048/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

o částku
o částku

11 390,- Kč
11 390,- Kč

Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od prosince 2014 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VN-45/2014 podpořeno ve městě Počátky 1
pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené v měsíci
srpnu 2015 za měsíc červenec 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je
poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 150049/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře

o částku
o částku

11 391,- Kč
11 391,- Kč

Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných
prací. Od
prosince 2014 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VN-43/2014 podpořeno ve městě Počátky 1
pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci srpnu 2015 za měsíc červenec 2015 včetně snížení dotace z důvodu nemoci zaměstnance v
únoru. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,Kč. (Dorovnání dotace o 1,- Kč dle skutečnosti za 4/2015).

Rozpočtové opatření č. 150050/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

o částku
o částku

13 000,- Kč
13 000,- Kč

Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací. Od
června 2015 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VF-22/2015 podpořeno ve městě Počátky 1 pracovní
místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené v měsíci srpnu 2015
za měsíc červenec 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši
max. 13 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 150051/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova památek

o částku
o částku

521 000,- Kč
521 000,- Kč

Účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón je určena na obnovu nemovitých kulturních památek. Dotace
účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 34054.

je

b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 150052/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
116 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
116 500,- Kč
Snížením rezervy na granty budou pokryty celkové
výdaje
na
realizaci
akce
„Elektronické zabezpečení budovy hasičské zbrojnice“. Akce je spolufinancována z dotace od
Kraje Vysočina v předpokládané výši 34 927,- Kč. Následně bude po poskytnutí dotace o
tuto částku zpětně navýšena rezerva na granty.
Rozpočtové opatření č. 150053/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
151 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
151 200,- Kč
Snížením rezervy
na
granty
budou
pokryty
celkové
výdaje na realizaci akce
„Zabezpečení sítě Města Počátky“ včetně neuznatelných nákladů spojených s realizací
projektu. Akce je spolufinancována z dotace od Kraje Vysočina v předpokládané výši 47 093,Kč. Následně bude po poskytnutí dotace o tuto částku zpětně navýšena rezerva na granty.
2. poskytnutí mimořádného finančního daru pro Daniela Skořepu, bytem Počátky, Lipárky 531, ve
výši 2.000,- Kč na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec, s využitím na částečnou
úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem „Bohové na Olympu aneb Zeus a jeho
děti“, pořádaného pro děti a dospělé se zdravotním handicapem ve dnech 15. – 22.8. 2015 v
bezbariérovém penzionu LESÁK v Chlumu u Třeboně; dar bude poukázán z finanční rezervy rady
města

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 30.6. 2015, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – červenec 2015, s daňovými příjmy
za stejné období let 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – červenec 2015 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
4. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za I. pololetí 2015
5. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za I. pololetí 2015
6. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za I. pololetí
2015
7. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za I. pololetí 2015
8. přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za II. čtvrtletí roku 2015, v porovnání se
stejným obdobím let 2011, 2012, 2013 a 2014 a přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za I.
pololetí roku 2015, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky
9. žádost spol. STŘED, z.ú., Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce v roce 2015 ve výši 1,- Kč na občana, s využitím na provoz sociální služby Linka důvěry
STŘED (působnost v celém Kraji Vysočina)
IV.

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

prohlašuje:
1. organizování koncertu skupiny ORTEL dne 4.9. 2015 v prostorách Sokolovny v Počátkách bylo
provedeno plně v kompetenci pověřené vedoucí Kulturního zařízení města Počátky a to mimo
projednaný kalendář společensko-kulturních a sportovních akcí města Počátky pro rok 2015 a
bez vědomí rady;
z důvodu negativní medializace celé akce a obavy o bezpečnost veřejnosti doporučuje rada
pověřené vedoucí Kulturního zařízení města Počátky zvážit i stávající pronájem sokolovny za
účelem pořádání koncertu skupiny ORTEL třetí osobou;
rada zve pověřenou vedoucí Kulturního zařízení města Počátky na 13. zasedání rady (termín
bude upřesněn) k podání vysvětlení ohledně neohlášené změny v kalendáři společensko kulturních a sportovních akcí města Počátky

schvaluje:
1. rozšíření pracovní náplně vedoucího organizační složky Lesy města Počátky o činnost:


zabezpečení hlídkové činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

bere na vědomí:
1. videotrasy naučných stezek zrealizované Kulturním zařízením města Počátky ve spolupráci s
turistickým portálem „turistiky.cz“:


K pramenům Počátek a okolí
(www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/naucna-stezka-k-pramenum-pocatek-a-okoli)



Cestou starých soukenických mistrů počáteckých
(www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/naucna-stezka-cestou-starych-soukenickych-mistrupocateckych)

V.

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

1. navýšení mzdy ředitele Vodotecnických služeb s.r.o. Počátky od 1.9. 2015 max. o 10 % s
podmínkou plošného navýšení mezd všech zaměstnanců v trvalém pracovním poměru
max. o 10 % s tím, že celkové roční mzdové náklady nepřesáhnou 50 % celkových ročních
nákladů společnosti
VI.

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

schvaluje:
1. smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu na p.p.č. 4513/3 v k.ú. Počátky,
která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 - investor stavby na
uložení nového kabelu NN pro stavbu „Počátky, Hejmanecká-Šelepa,Tuček – kabel NN“, za
jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 800,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu byla schválena RM č. 1 dne 26. 11. 2014

bere na vědomí:
1. písemnou výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 4+1 v č.p. 442,. ul. Žirovnická, Počátky, podanou
dne 27.7. 2015 p. Milenou Pražanovou; nájem bude ukončen dne 31.10. 2015
VII.

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

bere na vědomí:
1. vyhodnocení žádostí o účelové dotace vybraným obcím na rok 2016 v rámci reprodukce
požární techniky pro jednotky požární ochrany, vydané Ministerstvem vnitra, Generálním
ředitelstvím ředitelství Hasičského záchranného sporu ČR, Kloknerova 26, Praha 414; ve schváleném
pořadníku obcí o přiznání dotace se město Počátky umístilo z 59 uchazečů na 15. místě,
s bodovým ohodnocením 12 a výší dotace 2,5 milionů korun českých
2. neotištění článku „Okénko zastupitelů“ v srpnovém vydání Počáteckého zpravodaje, s
tématem vlastní prezentace zastupitelů volební strany MOP - sdružení nezávislých kandidátů,
vyjádřené převážně členkou zastupitelstva Mgr. Hanou Veronikou Konvalinkovou
3. poděkování Mezinárodního sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí, Na
Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, za finanční, matriální, technické a morální zázemí projektu
a dary poskytnuté na konto NF Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“ .

V Počátkách dne 7. srpna 2015
Mgr. Karel Štefl
starosta města

