č.j.: 803/2015/STAR.

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 22. září 2015
Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):
I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
jednání
v doplněném znění

program

2. podle § 84 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: jmenuje paní
Jitku
Krystiánovou do redakce Počáteckého zpravodaje
3. podle § 119 odst. 3 písm.c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
ukládá
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Počátky posoudit oprávněnost vyřazení článku
Mgr. Hany Veroniky Konvalinkové, členky zastupitelstva města,
ze srpnového vydání
Počáteckého
Zpravodaje
4.
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod
nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům, za účelem výstavby rodinného
domu
s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením
smlouvy; stavba rodinného domu musí být umístěna 2 m od hranice sousedního pozemku a 7 m
od
stávající stavby sousedního rodinného domu; v případě nezahájení stavby a následného
prodeje
dotčené p.p. bude povinností vlastníka nabídnout pozemek nejprve městu Počátky za
stejnou
cenu a bude proto zřízeno předkupní právo pro město Počátky jako právo věcné, které
bude
zapsáno do katastru nemovitostí:
2
část p.p.č. 3453
o výměře max. 450 m
2
za cenu
250,- Kč/m
nabyvatel
manželé Lenka a Miloslav Valentovi, bytem Sídliště č.p. 574, Počátky
5.
podle § 85 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: Veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky (poskytovatel dotace) a
MUDr. Petrem Libánským st. a MUDr. Petrem Libánským ml., oba bytem Ke Karlovu 461/8, 120
00
Praha 2 – Nové Město (příjemci dotace), na obnovu nemovité kulturní památky – dům na
Palackého
nám. č.p. 12, st.p. 22, Počátky, v celkové výši dotace 203.655,- Kč na výměnu výkladce a
s výměnou

související práce na obnově fasády; příspěvek bude poskytnut ze zdrojů dotace Ministerstva
kultury
ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských zón na rok 2015
ve
výši 169.000 Kč a z rozpočtu města Počátky – podíl obce ve výši 34.655,- Kč
6. podle § 85 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: Veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky (poskytovatel dotace)
a
Mgr. Miroslavou Samcovou, bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice (příjemce dotace), na obnovu
nemovité kulturní památky – dům v ulici Lázeňská č.p. 340, st.p. 267/3, Počátky, v celkové
výši
dotace 422.400,- Kč, na repase oken a interiérových dveří, opravu vnitřního bočního schodiště
a
přilehlých prostor včetně pokoje pro služebnou, částečnou obnovu krovu, stropu a podlahy na
půdě
a další související práce; příspěvek bude poskytnut ze zdrojů dotace Ministerstva kultury
ČR
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských zón na rok 2015 ve
výši
352.000 Kč a z rozpočtu města Počátky – podíl obce ve výši 70.400,- Kč
7. podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2015, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných
her, s účinností od 1.1. 2016
8. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2015, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 24/2015
Zvýšení financování
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
25 000,- Kč
Poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola na dofinancování výdajů spojených
s údržbou ploch v areálu MŠ; příspěvek bude pokryt z naspořených prostředků minulých let.
Provedení rozpočtové změny je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 25/2015
Zvýšení financování
o částku
35 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
35 000,- Kč
Poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola na instalaci zabezpečovacího
systému pro vstup do objektu (videotelefonu) u ploch v areálu MŠ; jedná se o zabezpečení
vstupních dveří do hlavní budovy MŠ. Příspěvek bude pokryt z naspořených prostředků minulých
let. Provedení rozpočtové změny je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 26/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
46 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
46 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt výdaj na zprostředkování výběru dodavatele elektrické
energie a plynu pro odběrná místa města Počátky a jeho zařízení na období od 1.1. 2016 do
31.12. 2016.
Rozpočtové opatření č. 27/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
320 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
320 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt výdaj na nákup vozidla pro potřeby pečovatelské služby a
odvoz stravy pro mateřskou školu.

Rozpočtové opatření č. 28/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
45 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
45 000,- Kč
Poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola na úhradu režijních nákladů na
stravování žáků mateřské školy, pro které nyní školní jídelna ZŠ stravování zajišťuje. Poskytnutí
příspěvku bude pokryto snížením rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 29/2015
Zvýšení příjmů – Zachování a obnova kulturních památek
o částku
12 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnosti muzeí a galerií
o částku
12 500,- Kč
Poskytnutí příspěvku na zvýšenou spotřebu elektrické energie při statickém zajištění budovy
muzea čp. 30 bude pokryt příjmem od firmy, která práce pro město prováděla.
Rozpočtové opatření č. 30/2015
Zvýšení příjmů – Správní poplatky
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
10 000,- Kč
Navýšenými příjmy ze správních poplatků budou pokryty navýšené výdaje spojené s konáním
svatebních obřadů a s vítáním dětí (drobné dárky, blahopřání apod.)
Rozpočtové opatření č. 31/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
15 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
15 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zákonné navýšení platů uvolněných zastupitelů obcí
včetně sociálního a zdravotního pojištění.
Rozpočtové opatření č. 32/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
120 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
120 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty navýšené náklady spojené s provozem a údržbou
rekreační zóny Valcha z důvodu letošního extrémně teplého počasí a z důvodu vysoké
návštěvnosti přírodního koupaliště. Ve výdajích je zahrnuta i komplexní údržba nově
vybudovaných naučných stezek a celé Valchovské aleje.
Rozpočtové opatření č. 33/2015
Zvýšení příjmů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
50 300,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
26 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
50 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
26 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
30 000,- Kč
Přijatá pojistná plnění, příjmy z poskytnutých služeb a dobropisů, přijaté dary a nahodilé příjmy
budou použity k úhradě výdajů příslušných paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 34/2015
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
Nerozpočtované příjmy z věcných břemen budou přesunuty do rezervy rozpočtu.

42 000,- Kč
42 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 35/2015
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
10 000,- Kč
Přijaté náhrady za pohřby, které byly vypravené na náklady obce, budou použity na úhradu
dalších sociálních pohřbů.
Rozpočtové opatření č. 36/2015
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
28 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
28 800,- Kč
Navýšené příjmy z prodeje pozemků budou přesunuty do rezervy na výkup pozemků.
Rozpočtové opatření č. 37/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti k ochraně přírody

o částku

7 000,- Kč

Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
7 000,- Kč
Přijatý dar od honebního společenství musí být použit na ochranu životního prostředí.
9. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 7. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 15.12. 2015 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p.
87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

II.

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru
na
2
převod nemovitosti - p.p.č. 323 (vodní plocha) o výměře 2.146 m a p.p.č. 321/31
(ostatní
2
plocha) o výměře 1.612 m 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

III.

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 84 odst. 2 písm.h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: změnu
obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích v části druhé, HLAVY I., poplatek ze psů,
čl.
6 a), změna sazby za psa v nájemním domě ve městě ze současných 1.500,- Kč na 750,- Kč

IV.

Prohlašuje:

1. Zastupitelstvo města Počátky se distancuje
v sále
Sokolovny v Počátkách dne 4.9. 2015

V.

od proběhlého vystoupení skupiny Ortel

Bere na vědomí:

podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a
usnesení
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky č. 4/2015 konaného dne
22.7. 2015 ve věci kontroly splnění usnesení 3. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení
rady
města č. 8, 9 a 10/2015
2. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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:
1.

změny schválené na 10. zasedání rady dne 8.7. 2015
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. 150041/2015
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 červenci 2015 za měsíc červen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150042/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
11 390,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
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 červenci 2015 za měsíc červen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na
jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150043/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
11 390,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
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-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 červenci 2015 za měsíc červen 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.
Rozpočtové opatření č. 150044/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 730,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
12 730,- 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 červenci 2015 za měsíc červen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na
jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
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. 150045/2015
Snížení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
290 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obcí
o částku
290 000,- Kč
Snížením částky rozpočtované na rekonstrukci střechy skladových prostor města u č.p. 256
(DPS I.) budou pokryty výdaje na rekonstrukci střechy nad šatnami sportovní haly a opravu
podlahy ve sportovní hale. Tyto akce byly na základě předběžných odhadů pokryty z investiční
rezervy rozpočtu. Přesun prostředků se provádí na základě cen vysoutěžených ve výběrovém
řízení.
c) při použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
provozních výdajů a to do maximální výše 100 tis. Kč mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 150046/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
81 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Poplatek za užívání veřejného prostranství
o částku
16 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
48 700,- Kč
Zvýšení – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Dorozpočtování příjmů z uzavřených smluv o reklamě, darovacích smluv, poplatků za užívání a
příjmů ze vstupného a dorozpočtování výdajů na akci „Den přírody“ dle skutečnosti. Zároveň je do
rezervy rozpočtu vrácena částka 50 tis. Kč, která byla na akci uvolněna rozpočtovým opatřením
č. 150022.
změny schválené na 11. zasedání rady dne 5.8. 2015
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
o částku
11 390,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
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
o částku
11 391,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
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
o částku
13 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
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 o částku
521 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova památek
o částku
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 je
účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 34054.
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.

změny schválené na 12. zasedání rady dne 26.8. 2015
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.
3. žádost společnosti ŠÉM a.s., Riegrovy sady 38, Praha 2, o zajištění celkové rekonstrukce povrchu
příjezdové komunikace do Resortu Svatá Kateřina; komunikace je ve vlastnictví města Počátky

V Počátkách dne 23.9. 2015
Mgr. Karel Štefl

starosta města

