čj.: 763/2015/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 12

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 26. 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 vzít na vědomí:
1. Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 22.7. 2015
ve věci kontroly splnění usnesení 3. zasedání kontrolního výboru a kontroly plnění usnesení rady
města č. 8, 9 a 10/2015
II.

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

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 27/1 o celkové výměře cca 20 m2 v k.ú. Počátky,
předem určenému zájemci p. Miroslavu Stupkovi, trv. bytem Počátky, Rudé armády č.p. 308, za
účelem zřízení výběhu pro psa, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za minimální cenu
2,- Kč/m2/rok a podmínkou bezdlužnosti vůči městu; jedná se o část pozemku u zahrádek za domem
č.p. 308 ve směru k řadovým garážím; pod pozemkem se nachází kanalizační sběrač, okolo výběhu
zůstane zachován přístup k potoku, hranice pozemku bude min. 1 m od pojistkové skříně a na
pozemku nebudou umisťovány žádné stavby, či skládky materiálu
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 13. zasedání rady města ve středu 16.9. 2015 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města
IV.

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. 150054/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
381 114,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
381 114,- Kč
Neinvestiční dotace MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na
realizaci projektu v rámci výzvy č. 56 je určena pro Základní školu Otokara Březiny Počátky, Dotace
je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 33058. Jedná se o
průtokovou dotaci, kterou je zřizovatel povinen neprodleně převést příjemci dotace.

Rozpočtové opatření č. 150055/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
70 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
70 000,- Kč
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce. Dotace je účelová a bude v příjmech i
výdajích sledována pod účelovým znakem 13015.
Rozpočtové opatření č. 150056/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
148 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
148 500,- Kč
Zdůvodnění:
Účelová dotace od Kraje Vysočina na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby. Dotace je
účelová a bude sledována pod účelovým znakem 053.
Rozpočtové opatření č. 150057/2015
Zvýšení příjmů – Mateřská škola
o částku
179 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřská škola
o částku
179 900,- Kč
Zdůvodnění:
Příspěvková organizace Mateřská škola provede nařízený odvod z fondu investic do rozpočtu
zřizovatele. Z této částky bude částečně pokryt investiční výdaj na na pořízení a instalací dvou
nových kondenzačních plynových kotlů s ohřevem vody do 1. patra hlavní budovy mateřské školy.
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. 150058/2015
Snížení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
30 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
30 100,- Kč
Snížením výdajů rozpočtovaných na nebytové hospodářství bude pokryt výdaj na opravu střechy a
okapů obřadní síně na hřbitově.
Rozpočtové opatření č. 150059/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
37 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřská škola
o částku
37 800,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude částečně pokryt investiční výdaj na na pořízení a instalací dvou
nových kondenzačních plynových kotlů s ohřevem vody do 1. patra hlavní budovy mateřské školy.
Jedná se o částku ve výši DPH, kterou musí město v přenesené daňové povinnosti uhradit.

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.7. 2015, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – srpen 2015 (k 25.8. 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 – srpen 2015 (k 26.8. 2015) v porovnání
se stejným obdobím v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke
schválenému rozpočtu
4. žádost p. Simony Vávrové, trv. bytem Říčany u Prahy, o finanční příspěvek na pořádání akce
„Loučení s létem U Krobiána“ ve výši 5.000,- Kč; na den konání akce – sobota 29.8. 2015 od
13,00 hodin poskytuje pořadateli bezplatný pronájem prostor za kavárnou U Krobijána v Počátkách
V.

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

1. ponechat výši školného pro žáky Mateřské školy Počátky na školní rok 2015/2016 na 1 dítě ve
stejné výši jako v roce 2014, tj. ve výši 310,- Kč/měsíc

schvaluje:
1. poskytnutí nenárokové složky platu – mimořádné jednorázové odměny vedoucí organizační složky
Pečovatelská služba Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, za zvýšené pracovní úkony
vykonávané při absenci 4. pečovatelky od dubna 2015 a za zajišťování dovozu stravy pro
mateřskou školu (výše odměny uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení)

bere na vědomí:
1. výzvu stavebního odboru MěÚ Počátky k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce akce „Základní
škola v Počátkách – stavební úpravy Gastro provozu na pozemku st.p. č. 460 v k.ú. Počátky, č.p.
387 Počátky“, konané dne 27.8. 2015 v 09,30 hodin
2. soupis kuchyňského zařízení vyřazeného z inventáře Základní školy Otokara Březiny Počátky
z důvodu rekonstrukce školní kuchyně; celkem 35 ks vyřazeného kuchyňského zařízení pořízeného
v hodnotě 454.458,30 Kč bylo oceněno fi. TES Chotěboř na současnou celkovou hodnotu ve
výši 41.700,- Kč
VI.

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

1. Zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 13.8. 2015 s programem
projednání podrobností na připravovaný zájezd do partnerského města Konolfingen
2. Zápis ze schůze Redakční rady Počáteckého zpravodaje konané dne 29.7. 2015 ve věci stanovení
pravidel pro zveřejňování příspěvků místních politických stran
VII.

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

schvaluje:
1. pronájem části p.p.č. 4135/10 a části p.p.č. 4132/6 o celkové výměře 42 m2 v k.ú. Počátky
předem určenému zájemci p . Václavu Bulíčkovi, trv. bytem Počátky, Lázeňská č.p. 539, za cenu
nájmu 2,- Kč/m2/rok, s pronájmem na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce (jedná se o
pozemky u řadových garáží ve výstavbě pod ul. Nádražní, jejichž části má již nájemce pronajaty
nájemní smlouvou č.j. 427/2014/st.)
2. nejvýhodnější nabídku od fi. ENSYTRA, s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice, předloženou
na poskytnutí služeb spočívajících v komplexní administraci veřejných zakázek na dodávky elektřiny
a zemního plynu nákupem na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE),
za cenu 20.000,- Kč, pro odběrná místa města Počátky a jím zřizované organizační složky,
příspěvkové organizace a obchodní společnost, na období dodávky od 1.1. 2016 do 31.12. 2016
formou fixní ceny v objemu cca 500 MWh elektřiny a cca 1.500 MWh zemního plynu;
dále byla posuzována nabídka od firmy Energy&Business Consult, Čechova 165/2, Olomouc, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, třetí nabídka nebyla podána ve stanovené lhůtě

bere na vědomí:
1. rozhodnutí p. Marie Kopecké, trv. bytem Žirovnice, Komenského č.p. 195, o neuzavření smlouvy
o pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou, Nádražní 542; pronájem bytu č. 3 byl připraven
od 1.7. 2015
VIII.

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

schvaluje:
1. užívání loga Města Počátky na pozvánkách a dalších tiskovinách spojených s organizací 1. ročníku
festivalu multikulturní tvorby osob se zdravotním postižením s názvem „Počátecká duha 2015“;
Mezinárodní přehlídka multikulturní a dramatické tvorby uživatelů sociálních služeb Kraje Vysočina
a partnerských organizací ze Slovenska, Polska a Rakouska, se uskuteční v Multifunkčním
kulturním centru města Počátky pod záštitou radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála a
starosty Města Počátky Mgr. Karla Štefla, ve spolupráci s Domovem Jeřabina Pelhřimov

bere na vědomí:
1. jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „II/132, III/13212,
13215, 13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“; zadavatel - Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny ustanovil jako zástupce města Počátky členy komise: Petr Zadák – vedoucí stavebního
odboru a Mgr. Karel Štefl – starosta města (náhradníci: Bc. David Brýna, DiS a Ing. Drahoslav
Kadlec)
2. oznámení odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov o zahájení stavebního řízení ve věci
“Chodník v ulici Březinova a Tyršova Počátky“ (pozemky dle KN p.č. 4524/12, 4524/13, 4524/3
v k.ú. Počátky)
3. nabídku na zpracování odpadového auditu pro Město Počátky podanou jednatelem společnosti
Energetická agentura Vysočiny (EAV) za cenu 3.642,- Kč bez DPH.

V Počátkách dne 1. září 2015
Mgr. Karel Štefl
starosta města

