č.j.: 1105/2015/STAR.

USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 15. prosince 2015
Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):
I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v doplněném znění
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod nemovitosti – části p.p.č. 453/2 (ostatní plocha) o výměře cca 65 m2 v k.ú. Prostý, předem
určenému zájemci p. Petru Laušovi, trv. bytem Stojčín č.p. 57, okr. Pelhřimov, k účelu využití
pozemku na příjezdovou cestu k vlastní nemovitosti č.p. 14 (st.p.č. 16) v místní části Prostý, za
cenu minimálně 10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady
spojené s uzavřením smlouvy
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod nemovitosti – p.p.č. 440/8 o výměře 513 m2 a p.p.č. 1/3 o výměře 66 m2 v k.ú. Prostý,
předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Boženě Kotounovým, trv. bytem Stojčín č.p. 8,
okr. Pelhřimov, za účelem umístění mobilního domu k trvalému bydlení a užívání zahrady, za cenu
minimálně 10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady
spojené s uzavřením smlouvy; vlastník zároveň upozorňuje žadatele, že na hraně průběžné
komunikace a p.p.č. 440/8 je umístěno vedení NN se sloupem a z důvodu ochranného pásma nelze
za stávající situace na p.p.č. 440/8 mobilní dům umístit
pro 12

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 12)

4. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitosti
do majetku Města Počátky odkoupením p.p.č. 3248/53 o výměře 1.269 m2 v k.ú. Počátky
v zastavitelné ploše Z2 pro bytovou výstavbu za sídlištěm v Počátkách od paní Renaty Vobrové,
bytem Vajgar 694, 377 01 Jindřichův Hradec, za kupní cenu 200,- Kč/m2 s tím, že Město Počátky
ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou vč. daně z nabytí nemovitých věcí
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

5. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitosti
do majetku Města Počátky odkoupením pozemků v zastavitelné ploše Z2 pro bytovou výstavbu
za sídlištěm v Počátkách od vlastníků p. Zdeňka Bouzka, bytem sídliště Vajgar č.p. 711, 377 01
Jindřichův Hradec (vl. podíl ½) a p. Romana Bouzka, bytem Nádražní č.p. 685, 394 64 Počátky
(vl. podíl ½), za kupní cenu 200,- Kč/m2 s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené
s kupní smlouvou vč. daně z nabytí nemovitých věcí; jedná se o parcely v k.ú. Počátky oddělené
GP č. 1038-25/2015 z p.p. 3248/46 o celkové výměře 2.722 m2:
p.p.č. 3248/94 o výměře 35 m2
p.p.č. 3248/95 o výměře 678 m2
p.p.č. 3248/96 o výměře 35 m2
p.p.č. 3248/97 o výměře 321 m2
p.p.č. 3248/98 o výměře 289 m2
p.p.č. 3248/99 o výměře 12 m2
p.p.č. 3248/100 o výměře 690 m2
p.p.č. 3248/101 o výměře 335 m2
p.p.č. 3248/102 o výměře 327 m2
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

6. podle § 84 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: aktualizaci Programu
regenerace Městské památkové zóny Počátky, provedenou z podnětu Ministerstva kultury ČR;
program vypracoval ateliér NAO spol. s r.o. na dobu 10 let (r. 2016 – 2025) jako podklad pro práci
Komise pro regeneraci MPZ při předkládání žádostí o poskytování dotací z Programu regenerace
městských památkových zón a rezervací
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

7. podle § 84 odst.2 písm.g) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: starostu
města pana Mgr. Karla Štefla zástupcem města Počátky do představenstva SOMPO a.s.
Pelhřimov v novém funkčním období
pro 12

proti 0

zdržel se 2 - Ing. J. Třebický
Mgr. K. Štefl

(přítomno 14)

8. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na pořízení požární techniky CAS
ve výši 6,000.000,- Kč a o tuto částku upravit zveřejněný návrh rozpočtu města Počátky na rok 2016
pro 13

proti 0

zdržel se 1 - Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 14)

9. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyvěšený
Rozpočet města Počátky na rok 2016 (dále jen rozpočet):
upravený Rozpočet města Počátky na rok 2016 (dále jen rozpočet):
1) jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby)
v celkovém objemu příjmů 36,385.900,- Kč
v celkovém objemu výdajů 45,455.900,- Kč
Rozdíl ve výši 9,070.000,- Kč bude pokryt - financováním v příjmech částkou 9,225.000,- Kč
- financováním ve výdajích částkou 155.000,- Kč
2) stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění včetně financování
je závazně uvedena v příloze „Návrh rozpočtu Města Počátky na rok 2016“; (tato příloha
ve schváleném znění tvoří nedílnou součást prvopisu tohoto usnesení)
3) podle § 20 odst.3 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje
zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města:
a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých
správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku nenaplněných příjmů
b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku
nepřekročitelné
c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města
v roce 2015 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod
písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními
d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané
na výdajových položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 –
nákup služeb ost. 5171 – opravy a udržování, 612. – dlouhodobý hmotný majetek
(DHM); podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a)
a naplnění rozpočtovaných příjmů
e) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu
na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2015
f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12
ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137– drobný dlouhodobý hmotný majetek
(DDHM) a 612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM); výdaje na těchto položkách budou
hrazeny na základě předložených faktur
g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné
neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu
h) vedoucí finančního odboru MěÚ je oprávněna provádět změny v rozpisu schváleného
rozpočtu
i) finanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií lze použít pouze k vymezenému účelu

j) příspěvek na stravování, financovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení poskytovat
v maximální výši 21,- Kč na jeden odpracovaný den
pro 12

proti 0

zdržel se 2 - Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický

(přítomno 14)

10. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozpočtový
výhled města Počátky na roky 2017 – 2021, zpracovaný vedoucí finančního odboru jako
pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města, ve smyslu ust.
§ 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

11. podle § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhradit
radě města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2015 v souladu s rozpočtovými pravidly
pro 10

proti 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

zdržel se 3 - MUDr.M.Přibylová
Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický

(přítomno 14)

12. 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. 37/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
150 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
150 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude dofinancována oprava veřejného osvětlení v ulici Nádražní.
Opravu provádí Vodotechnické služby s.r.o. a hodnota díla je 436.809,55 Kč včetně DPH.
Zbývající částka bude pokryta v rámci rozpočtu ve správě VTS určeného na provoz veřejného
osvětlení. Provedení rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 38/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
37 396,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
37 396,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt příspěvek na úhradu navýšených odpisů hmotného
majetku v Základní škole Otokara Březiny Počátky. Jedná se o odpisy nového zařízení v kuchyni
školy. Provedení rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 39/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
23 189,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
23 189,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt příspěvek na mzdu kuchařky v období rekonstrukce školní
kuchyně Základní školy Otokara Březiny Počátky včetně odvodů sociálního a zdravotního
pojištění. Provedení rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 40/2015
Zvýšení příjmů – Mateřské školy
o částku
17 360,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
17 360,- Kč
Příjmy z prodej plynového kotle a z prodeje vybavení kuchyně v MŠ budou převedeny Mateřské
škole formou příspěvku na činnost na pokrytí výdajů spojených s přesunem školního stravování.
Rozpočtové opatření č. 41/2015
Zvýšení přímů – Splátky půjček od podnikatelských subjektů o částku
1 000 000,- Kč
Snížení financování
o částku
1 000 000,- Kč
Splátky půjček od VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 42/2015
Zvýšení přímů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku
10 000,- Kč
Snížení financování
o částku
10 000,- Kč
Přijaté úroky z půjček poskytnutých VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených
prostředků.

Rozpočtové opatření č. 43/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
24 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnosti muzeí a galerií
o částku
4 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
6 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatní produkčních činností
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
2 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
10 900,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zákonné navýšení mzdových výdajů včetně sociálního a
zdravotního pojištění.
Rozpočtové opatření č. 44/2015
Zvýšení příjmů - Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Příjem od KZM za pronájem nebytových prostor v Sokolovně bude převeden KZM formou
příspěvku na investice.
Rozpočtové opatření č. 45/2015
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
477 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
477 000,- Kč
Navýšené příjmy bytového hospodářství budou použity na krytí výdajů bytového hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 46/2015
Zvýšení příjmů – Ost. záležitosti kultury
o částku
40 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. záležitosti kultury
o částku
40 000,- Kč
Rezerva rozpočtu na výdaje Komise pro partnerskou spolupráci bude navýšena o částku ve výši
příjmů.
Rozpočtové opatření č. 47/2015
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
7 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
1 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování komun. odpadů o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
7 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
1 300,- Kč
Navýšené příjmy odpadového hospodářství budou použity na krytí výdajů odpadového
hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 48/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
9 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
9 000,- Kč
Přijatá pojistná plnění za poškozené koše budou použity na odstranění těchto způsobených škod.
Rozpočtové opatření č. 49/2015
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
200,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
12 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
11 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
23 700,- Kč
Přijaté příjmy za prodej tašek na separovaný odpad, z prodeje popelnic a příjmy z prodeje medailí
a publikací budou přesunuty do rezervy rozpočtu, která byla použita na pokrytí výdajů spojených
s nákupem.
Rozpočtové opatření č. 50/2015
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
658 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Silnice
o částku
800,- Kč
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
2 600,- Kč
Zvýšení přímů – Pohřebnictví
o částku
16 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
15 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
8 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
4 200,- Kč
Snížení příjmů – Obecné příjmy z finančních operací
o částku
49 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
27 700,- Kč
Snížení financování
o částku
629 400,- Kč
Nerozpočtované příjmy z vlastní činnosti budou z části použity k úhradě navýšených výdajů a
z části budou převedeny do naspořených prostředků. Z těchto prostředků bude v roce 2016 také
hrazena DPH za IV.Q 2015, která je součástí těchto příjmů.

Rozpočtové opatření č. 51/2015
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
150 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
150 900,- Kč
Navýšené příjmy z prodeje pozemků budou přesunuty do rezervy určené na výkup pozemků.
Rozpočtové opatření č. 52/2015
Snížení výdajů – Záležitosti vodních toků
o částku
120 000,- Kč
Snížení výdajů – Vodní díla v zemědělské krajině
o částku
55 000,- Kč
Snížení financování
o částku
175 000,- Kč
Snížení výdajů o částky určené na technickobezpečnostní dozor u vodního díla Valcha a
zpracování důsledků případné povodňové vlny. Tyto výdaje nebudou v roce 2015 realizovány a
byly začleněny do návrhu rozpočtu na rok 2016. Částka bude převedena do naspořených
naspořených prostředků.
pro 10

proti 0

zdržel se 4 - MUDr.M.Přibylová
Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 14)

13. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: uvedení kamenných
květníků na Palackého náměstí v Počátkách do souladu s projektovou dokumentací
pro 9

proti 0

zdržel se 4 - Mgr.K. Štefl
Ing. D. Kadlec
K. Šimánek
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

14. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: podání žádosti o
„Státní podporu sportu pro rok 2016 z programu MŠMT 133510 subtitul 133512 Podpora materiálně
technické základny sportovních organizací“
pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 14)

15. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zrušení podpory
mladých rodin poskytované Městem Počátky formou vyplácení příspěvku na každé dítě
narozené po 1.1. 2016 ve formě dárkového poukazu na jednorázové pleny, potřeby pro děti,
dětskou výživu nahrazující mateřské mléko a podobné výrobky, v hodnotě 5.000,- Kč
pro 11

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 12)

16. podle § 96 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: změnu Jednacího řádu
Zastupitelstva města Počátky upravující zásady jednání zastupitelstva v § 10 odst.7 takto:
Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování
se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je
přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města. Výsledek
hlasování se jmenovitě zaznamenává ve výpisu usnesení zastupitelstva.
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – K. Šimánek

(přítomno 13)

17. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 8. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 8. března 2016 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p.
87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
pro 13

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 84 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: záměr vyhlásit možnost
vyplacení finančního daru podnikatelům, kteří mají v roce 2015 sídlo provozovny na
Palackého náměstí v Počátkách a provozují zde obchodní a jinou činnost a kteří o dar
požádají; pravidla pro poskytnutí daru vypracuje do 31.1. 2016 komise ve složení Mgr. Hana
Veronika Konvalinková, Štěpán Černoš a Ing. Václav Přibyl a následně budou schválena v radě
města; žádosti o dar budou podávány nejpozději do 29.2. 2016

pro 6

III.

proti 0

zdržel se 5 – Mgr. K. Štefl
Ing. D. Kadlec
MUDr. P. Heřmánek
K. Šimánek
MVDr. D.Škorpíková

nehlasoval 2 – Ing. L. Janko
Mgr. P. Kešner

(přítomno 13)

Souhlasí:

1. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: s rozhodnutím Rady
města Počátky ze dne 26.11. 2014 a jako nového zodpovědného politika MA21 Města Počátky
volí Ing. Drahoslava Kadlece, místostarostu města
pro 12

IV.

proti 0

zdržel se 1 – Ing. D. Kadlec

(přítomno 13)

Bere na vědomí:

1. 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.
5/2015 konaného dne 30.9. 2015 ve věci kontroly splnění usnesení 4. zasedání výboru a
kontroly plnění usnesení rady města č. 11, 12 a 13/2015 a kontroly plnění usnesení 6.
zasedání zastupitelstva města
•

Zápis a usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky
konaného dne 25.11. 2015 ve věci kontroly splnění usnesení 5. zasedání výboru a kontroly
plnění usnesení rady města č. 14 a 15/2015

•

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
pro 12

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 12)

2. podle § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 84 odst. 2 písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: požadavek
zástupce UNASO Sdružení zábavního průmyslu o posunutí účinnosti Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2015, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, na termín
od 1.1. 2017
pro 13

proti 0

zdržel se 1 - Ing. J.Třebický

(přítomno 14)

4. 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:
změny schválené na 14. zasedání rady dne 7.10. 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. 150066/2015
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 říjnu 2015 za měsíc září 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 11 390,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150067/2015
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 říjnu 2015 za měsíc září 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. 150068/2015
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 říjnu 2015 za měsíc září 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150069/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 730,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
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-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 říjnu 2015 za měsíc září 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. 150070/2015
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Služby sociální péče
o částku
2 000,- Kč
Z rezervy rady bude poskytnut mimořádný finanční příspěvek pro Daniela Skořepu, bytem
Počátky, Lipárky 531 na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec na částečnou
úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro děti se zdravotním postižením.
Poskytnutí příspěvku bylo schváleno na 11. zasedání Rady města Počátky dne 5. srpna 2015.
Rozpočtové opatření č. 150071/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
30 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pohřby, které je obec ze zákona povinna
vypravit. Uhrazené náklady budou vymáhány v dědickém řízení po zemřelém.
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. 150072/2015
Zvýšení příjmů – Úpravy drobných vodních toků
o částku
7 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost ogánů krizového řízení
o částku
7 500,- Kč
Podíl Rybářství Lipnice na uskutečněných protipovodňových opatřeních v místní části Heřmaneč a
v Počátkách bude přesunut zpět do krizové rezervy, odkud byl výdaj do doby úhrady podílu pokryt
(rozpočtové opatření č. 150040/2015).

změny schválené na 15. zasedání rady dne 2.11. 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. 150073/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
44 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
44 500,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO – materiální
a věcné vybavení jednotky.
Rozpočtové opatření č. 150074/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
30 000,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina v rámci programu „Polytechnická výchova v mateřských a
Základních školách v Kraji Vysočina“ je určena pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Otokara Březiny Počátky, které bude převedena formou příspěvku na činnost. Dotace je účelová
a bude sledována pod účelovým znakem 00326.
změny schválené na 16. zasedání rady dne 25.11. 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. 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 EFa 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.
pro 11

proti 0

zdržel se 2 - MUDr.M.Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 13)

V Počátkách dne 16.12. 2015

Mgr. Karel Štefl
starosta města

