čj.: 1073/2015/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 16

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 25. listopadu 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. příspěvek na úhradu navýšených odpisů hmotného majetku v Základní škole Otokara Březiny
Počátky ve výši 37.396,- Kč v roce 2015; jedná se o odpisy nového zařízení v kuchyni školy
2. proplacení příspěvku na mzdu kuchařky v období rekonstrukce školní kuchyně Základní školy
Otokara Březiny Počátky ve výši 23.189,- Kč (odvody plateb pojištění) z rezervy rozpočtu města;
za měsíc září 2015 bylo v kuchyni uvařeno celkem 1458 obědů pro cizí strávníky, předchozí
průměr za měsíc leden - květen 2015 byl 1491 obědů

předkládá zastupitelstvu města na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2015 č.j. KUJI 76683/2015 KO,
provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 23. a 24. listopadu
2015; přezkoumáním hospodaření územního celku za předcházející období nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření
2. Zápis a usnesení z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 16.11. 2015 ve kterém doporučuje:
• schválit návrh příjmové části města na rok 2016 ve výši 1. návrhu v předloženém znění se
zapracováním úprav příjmu podle návrhu finančního výboru
• upravit původně navrhovanou rezervu rozpočtu podle doporučení finančního výboru
• výdajovou část rozpočtu schválit v korigovaném znění včetně nutných výdajů s tím, že investiční
výdaje a větší opravy nejsou ve výdajícho obsaženy
a dále bere na vědomí:
• vývoj plnění daňových příjmů za období leden – říjen 2015 v porovnání s roky 2009 – 2013 a
schváleným rozpočtem
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. 95/1 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Počátky,
předem určenému zájemci p. Václavu Dubnovi, trv. bytem Lípa č.p. 159 u Havlíčkova Brodu,
IČ 72960281, DIČ 8307292983, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu
100,- Kč/m2/rok a podmínkou bezdlužnosti vůči městu; jedná se o část parcely pod prodejním
stánkem na autobusovém nádraží o výměře 10 m2 a sousedních 5 m2 plochy pro rekonstrukci a
rozšíření stávajícího stánku; pronájem parcely bude sjednán od 1.1. 2016 (část p.p.č. 95/1 o výměře
10 m2 mají do 31.12. 2015 v pronájmu manželé Věra a Miroslav Vichrovi)
2. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 3497/2 o celkové výměře 48 m2 v k.ú. Počátky, předem
určenému zájemci - pí. Tetyana Stefak, trv. bytem Počátky, Žirovnická 442, za účelem zřízení
zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 2,- Kč/ m2/rok a
podmínkou bezdlužnosti vůči městu; jedná se o část parcely v zadním levém rohu oplocené
zahrady za domem č.p. 442; pronájem bude sjednán od 1.1. 2016

neschvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 3452/1 o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Počátky,
předem určeným zájemcům pí. Zdeňce Doskočilové, p. Josefu Staníkovi a manželům Kristýně a
Miroslavu Valešovým, všichni trv. bytem Počátky, Lipárky č.p. 532, za účelem vybudování
parkovacího místa pro tři osobní automobily na zatravněné, vyvýšené ploše vedle nájemního domu;
parkovací místa na sídlišti Lipárky budou řešena komplexněji
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 17. zasedání rady v pondělí 21.12. 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. 150075/2015
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 listopadu 2015 za měsíc říjen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150076/2015
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 listopadu 2015 za měsíc říjen 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. 150077/2015
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 listopadu 2015 za měsíc říjen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150078/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 772,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
12 772,- 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-32/2015 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci listopadu 2015 za měsíc říjen 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 150079/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
149 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana –dobrovolná část
o částku
149 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JPO II.
Účelový znak 14004. Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky činí minimálně
20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace. Dotace musí být vyúčtována
do 31.12.2015.
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. 150080/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
33 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
33 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na úrazové pojištění dobrovolných hasičů.
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 150081/2015
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
206 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
900,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
6 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
28 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
11 600,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
600,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
400,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
800,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
28 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
6 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
5 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
1 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
215 800,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za III.Q 2015.

neschvaluje:
1. poskytování příspěvku na podporu mladých rodin v případech, kdy sice žadatel (zpravidla otec
dítěte) má trvalý pobyt ve městě Počátky, ale dítě trvalé bydliště v Počátkách nemá a ani se
v Počátkách nezdržuje (žije s matkou jinde)

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.10. 2015, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – listopad 2015 (do 24.11. 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 – listopad 2015 (do 24.11. 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 Základní škola Otokara Březiny Počátky za období
leden až září 2015
5. žádost Počátecké dechovky o příspěvek od města Počátky alespoň ve výši 20.000,- Kč na náklady
spojené s výrobou CD/DVD k 15-ti letému výročí; kapela chce tímto podpořit propagaci a reklamu
města a plánuje umístění znaku města a popisu na nosičích, jejichž výroba je odhadována v ceně
120.000,- Kč

6. obdržení dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie v roce 2014 ve výši 871.260,- Kč na „Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v
budově ZŠ ve městě Počátky“; po závěrečné kontrole využití dotace zpracovalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu Závěrečné vyhodnocení akce, kterým bylo potvrzeno dodržení stanovených
termínů a parametry projektu a následně byla vyúčtována dotace v souladu s vyhláškou čís.
52/2008 Sb., Stanovení zásad a termínů finančního vypořádání vztahů se statním rozpočtem,
státními finančními aktivy nebo Národním fondem
7. žádost Linky důvěry STŘED o poskytnutí příspěvku 1,- Kč za každého občana z rozpočtu města
pro rok 2016 na provoz sociální služby Telefonická krizová pomoc; požadovaná částka by byla
využita jako podíl obcí na pokrytí 5 % celkových nákladů podle pravidel Kraje Vysočina
8. oznámení vedoucí příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky o čerpání rozpočtu v roce
2015 na položce 5154 - elektrická energie; z důvodu odběru elektrické energie stavebními firmami
v č.p. 30, dále pak odběrem energie z č.p. 27 pro veřejné osvětlení po dobu rekonstrukce
Palackého náměstí a také odběrem energie z věže kostela Sv. Jana Křtitele při akcích pořádaných
na Palackého náměstí, došlo k výraznému navýšení rozpočtované částky, která bude předložena
koncem roku včetně návrhu na vyřešení schodku
V.

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

schvaluje:
1. poskytnutí nenárokové složky platu – mimořádné jednorázové odměny řediteli Základní školy
Otokara Březiny Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve 2. pololetí roku 2015,
z přidělených neinvestičních finančních prostředků Kraje Vysočina na odměny týkající se
pedagogických pracovníků – včetně ředitele, vychovatelek školní družiny a provozních
nepedagogických pracovníků; výše odměny je stanovena koeficientem 6 % z celkově přidělené
částky na odměny a je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí nenárokových složek platu - mimořádných jednorázových odměn vedoucím organizační
složky Pečovatelská služba Počátky a příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za plnění
úkolů v roce 2015; výše odměn je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení
3. přesun nevyčerpaného přebytku mezd z položky 5011 příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky do fondu odměn roku 2016 následně po finančním vypořádání
4. prodej velkých a malých stolů a židlí ze školní jídelny Základní školy Otokara Březiny Počátky
v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace z důvodu zakoupení nového zařízení do
školní jídelny:
stůl malý
1 ks/100,- Kč
stůl velký
1 ks/150,- Kč
židle
1 ks/ 20,- Kč
5. společný návrh zástupců sociálního odboru MěÚ Počátky, organizační složky Pečovatelská služba
Počátky a člena rady města pro oblast sociální problematiky, ve věci vstupního poplatku a poplatku
při přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS):
•
•
•
•

•
•

při podání žádosti žadatel (žadatelé – manželé) o byt v DPS zaplatí jednorázový vstupní
poplatek 1.200,- Kč
každý rok, nejpozději do 31.12. zaplatí žadatel(é) manipulační poplatek ve výši 100,- Kč
(aktualizace údajů, potvrzení skutečnosti, že trvá zájem o byt v DPS); podkud nebude žádost
obnovena, vstupní poplatek propadá
v případě, že žadatel zemřel nebo jeho zdravotní stav se zhoršil tak, že nelze byt v DPS
využívat, vstupní poplatek se vrátí jeho rodině nebo žadateli
pokud žadateli(ům) bude přidělen byt v DPS a žadatel(é) byt přijmou, zaplatí v pokladně vedoucí
pečovatelské služby poplatek za přidělení bytu 5.000,- Kč, po zaplacení částky bude návrh na
přidělení bytu předložen ke schválení radě města, po schválení radou města a podpisu smlouvy
o nájmu bytu bude vstupní poplatek (1.200,- Kč) odečten z platby za služby poskytované DPS
poplatek při přidělení bytu propadá, pokud žadatel(é) nepodepíše smlouvu o nájmu bytu, který
mu rada města přidělila (vrací se pouze v případě úmrtí žadatele nebo zhoršení zdravotního
stavu)
žadateli(ům), kterému byl přidělen byt v DPS, podepsal nájemní smlouvu a nastěhoval se do
bytu, se poplatek za přidělení bytu (5.000,- Kč) vrací po jednom roce pobytu v DPS

6. přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Počátky v hodnotě
2.000,- Kč od p. Aleše Janků, trv. bytem Počátky, Horní č.p. 50; jedná se o zakoupení sáněk
pro děti v mateřské škole)
7. plán inventur na rok 2015 a opatření k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2015 (ke
dni 31.12. 2015); v souladu se Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků ustanovuje ústřední
inventarizační komisi ve složení – předseda Ing. Drahoslav Kadlec, členové Mgr. Karel Štefl, Ivana
Hůšová a dílčí inventarizační komise pro jednotlivá zařízení města; seznamy složení dílčích
inventarizačních komisí jsou uvedeny v příloze

bere na vědomí:
1. Protokol o kontrole č.j. ČŠIJ-834/15-J z inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí dne
7.10. 2015 ve smyslu § 174 odst.2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, u právnické osoby Základní
škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov; kontrolováno bylo dodržování vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů a nebylo zjištěno
jejich porušení
2. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Otokara Březiny Počátky za období školního roku
2014/2015
3. informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o pořádání koncertu Pavla
Žalmana Lohonky a skupiny Žalman & spol.; koncert se uskuteční dne 12.2. 2016 nákladem
38.800,- Kč vč. DPH
4. dočasné personální řešení v příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na pozici
úklidu v zařízení a správce sokolovny, z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností pracovnic
ve stálém pracovním poměru až do roku 2016
5. sdělení vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o získání Certifikátu
Českého systému kvality služeb (ČSKS); Certifikační místo ČSKS posoudilo předloženou
dokumentaci související s kvalitou poskytování služeb v oblasti KINA, turistického informačního
centra a městské knihovny a na základě kladného vyhodnocení vydalo jednotlivým provozům KZM
Certifikát kvality I. stupně
VI.

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

pověřuje:
1. stavební odbor MěÚ Počátky vypracováním žádosti na získání finanční dotace v roce 2016 – dotační
titul „Zázemí pro volnočasové aktivity“ z resortu Ministerstva pro místní rozvoj, za účelem
vybudování workoutového hřiště (venkovní fitness) pro volnočasové aktivity široké veřejnosti;
záměrem je vybudování hřiště v prostoru mezi sokolovnou, tartanovým hřištěm, základní školou a
spojovací chodbou do sportovní haly, včetně zastřešení zpevněného prostoru bývalé školní
kuchyně a jídelny

bere na vědomí:
1. zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 16.11. 2015 ve věci projednání
přípravy na přátelské fotbalové utkání mezi družební obcí Vitis (Rakousko), Lokca (Slovensko) a
pořádajícím FK Spartak Počátky (navrhované termíny 18.6. 2016 nebo 25.6. 2016), dále nabídky
finančního daru od partnerské obce Konofingen (Švýcarsko) na opravu věže kostela Sv. Jana
Křtitele (oprava fasády a zhotovení čtyř oken vč. montáže - předběžný rozpočet opravy ve výši
2,300.000,- Kč vč. DPH byl odeslán do Švýcarska) a nákupu upomínkových dárků v hodnotě cca
30.000,- Kč, které budou označeny znakem města
2. výpis usnesení č. 3 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 3.11. 2015, ve
kterém školská rada schvaluje: Výroční zprávu o činnosti školy 2014/2015 a Organizační řád školy
– školní řád

3. Oznámení odboru dopravy MěÚ Pelhřimov o zahájení řízení ve věci povolení uzavírky silnice
č. II/132 – ul. Stodolní a Žižkova v Počátkách a silnice III/13215 – výjezd z Počátek na Pelhřimov,
z důvodu rekonstrukce těchto silnic v termínu od 14.11. do 15.11. 2015
4. Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Pelhřimov o úplné uzavírce silnic II/132 – ul. Stodolní a Žižkova
v Počátkách a III/13215 – výjezd z Počátek na Pelhřimov, z důvodu jejich rekonstrukce v termínu
od 14.11. do 15.11. 2015
5. Kolaudační souhlas vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky na užívání stavby Statické zajištění
domu č.p. 30 Počátky na pozemku st.p.č. 7 v k.ú. Počátky, provedené podle stavebního povolení
ze dne 7.5. 2014 pod č.j. 15-353-3/2014/st.
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. 201/2 o celkové výměře 60 m2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci
pí. Janě Plešingerové, trv. bytem Praha 8, Korycanská 372/2, za cenu nájmu 2,- Kč/m2/rok, za
účelem provozování zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
2. ukončení nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku ze dne 15.5. 1992,uzavřené mezi městem
Počátky a manž. Věrou a Miroslavem Vichrovými, trv. bytem Počátky, Krátká 559, na pronájem
části p.p.č. 95/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Počátky z důvodu provozování prodejního stánku na
autobusovém nádraží; stávající nájemci v současné době převádějí prodejní stánek na jiného
majitele; na základě oboustranné dohody bude nájemní smlouva zrušena k 31.12. 2015
3. ukončení nájemní smlouvy č.j. 767/2014/st. ze dne 25.8. 2014 uzavřené mezi městem Počátky a
manž. Marií a Jaroslavem Houškovými, trv. bytem Počátky, Štítného nám. 504, na pronájem
části st.p.č. 95/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Počátky z důvodu zachování jediného přístupu k pozemkům
za domem v jejich vlastnictví; nájemci podali výpověď z nájmu dne 10.11. 2015, nájemní smlouva
bude ukončena uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty dnem 29.2. 2016
4. nejvýhodnější cenovou nabídku na vyhotovení tří energetických auditů ve smyslu zák. č. 103/2015
Sb. a vyhl. č. 480/2012 Sb. (§ 2 – hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním
složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost
zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve
výši 1.500 GJ = 417 MWh za rok jako součet odběru obou komodit energií za všechny budovy a
energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace týkající se
pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají odběr obou
komodit energií vyšší než 700 GJ = 194 MWh za rok), předloženou ve výběrovém řízení
zhotovitelem Energetické poradenství Ing. Jaroslav Bártl, Nezvalova 7, Jihlava, v celkové hodnotě
díla 75.000,- Kč (není plátce DPH); do výběrového řízení předložily nabídky 3 zhotovitelé auditů
5. žádost fi. RICC s.r.o., Štítného nám. 632, Počátky, zastoupené jednatelem Martinem Dvořákem
(nájemce), o písemný souhlas vlastníka Město Počátky, Palackého nám.1, Počátky (pronajímatel)
(pronajímatel) dle Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku č.j. 639/2013/st. ze dne 5.8.
2013, související s rekonstrukcí pronajaté plochy na náklady žadatele (předláždění parkovací plochy
kamennými kostkami s použitím kamenných obrubníků, přičemž původní ráz veřejného prostranství
zůstane zachován); rekonstrukce bude prováděna na základě povolení příslušného stavebního
úřadu

neschvaluje:
1. návrh na přidělení bytu č. 1 v prvním patře domu č.p. 32 na Palackého nám. v Počátkách, rodině
Břížďalových, t.č. bytem Počátky, Lázeňská 353

bere na vědomí:
1. rozhodnutí p. Josefa Váni, trv. bytem Pacov, Na Blatech č.p. 586 a pí. Vítězslavy Hanákové, trv.
bytem Hrušovany u Brna, Žižkova č.p. 541, o neuzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 17 v Domě s
s pečovatelskou službou v Počátkách, Tyršova č.p. 256, který byl připraven od 1.11. 2015

VIII.

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

schvaluje:
1. žádost p. Tadeáše Vítka, trv. bytem Počátky, Palackého nám. 21, o zavedení tepelného zdroje do
bytu č. 3 prostřednictvím 2 elektrických přímotopů o celkovém výkonu 7 kWh; posílení zdroje
bylo odsouhlaseno zástupcem fi. RK Koubská, správcem bytového fondu města Počátky a bude
financováno z bytového fondu oprav
2. žádost předsedy a místopředsedy výboru Společenství vlastníků bytových jednotek v domě č.p.
408 na Lipáreckém nám. v Počátkách, o souhlas s přesahem zateplení obvodových stěn bytového
domu nad p.p.č. 156/3 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví města Počátky; dům č.p. 408 bude
zateplen izolační vrstvou 15 cm, zateplení bude založeno nad kamenným soklem a nebude
v přímém kontaktu s městským pozemkem, nebudou tedy omezena vlastnická práva města Počátky
a městu nevznikne žádný závazek
3. použití znaku Města Počátky na označení upomínkových předmětů odsouhlasených Komisí pro
partnerskou spolupráci k nákupu do konce roku 2015 v celkové výši 30.000,- Kč; jedná se o osušky
v dárkovém balení, deštníky na holi, termohrnky nebo sportovní hliníkové láhve .

V Počátkách dne 2. prosince 2015

Mgr. Karel Štefl
starosta města

