k čj.: 291/2004

VÝPIS USNESENÍ číslo: 27
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 8. března 2004

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:
Usnesení 408/27/2004/1

1. projednat na nejbližším zasedání Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
vypracovanou Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem kontroly, spolu se závěrečným účtem
Usnesení 409/27/2004/2

2. schválit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 049/01/2004/ZK o přidělení dotace městu
Počátky na podporu zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a sportovních
aktivit dětí a mládeže ve výši 3 tis. Kč
Usnesení 410/27/2004/3

3. vzít na vědomí informaci o evidenci 6 mobilních telefonů v SDH Počátky, jako odpověď na
připomínku kontrolního výboru zastupitelstva

nedoporučuje zastupitelstvu města:
Usnesení 411/27/2004/4

1. principielně promíjet místní poplatky obsažené ve vyhlášce č. 3/2003, o místních poplatcích,
kterou schválilo zastupitelstvo města na svém 11. zasedání; při tvorbě vyhlášky bylo dbáno na
zapracování základních osvobození a další promíjení poplatků z důvodu odstranění tvrdosti je
plně v kompetenci zastupitelstva a ukládá finančnímu odboru v těchto případech postupovat podle
zákonných norem; návrh je předložen po projednání žádosti pana Lubomíra Hrnčíře, bytem Horní
Vilímeč, o prominutí poplatku za svoz odpadu a rada schválila pro zbytek svého volebního
mandátu zásadu, že se nebude žádostmi o prominutí poplatků zabývat
Usnesení 412/27/2004/5

2. rušit zákaz kouření při pronájmu sálu pro pořádání kulturních programů v objektu SOKOLOVNA;
žádost o přehodnocení podmínky zákazu kouření předložil za Počáteckou dechovku kapelník
Jaroslav Strnad a za Český rybářský svaz pan Pavel Kukla
II.

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

schvaluje:
Usnesení 413/27/2004/6

1. návrh finančního odboru na zrušení účtu č. 163167577, který byl zřízen pro účely likvidace
závazků a pohledávek po zrušené příspěvkové organizaci Všeobecná veřejná nemocnice
Počátky v současné době již účet není téměř využíván, účetně budou ojedinělé příjmy a výdaje
nadále odděleny
III.

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

schvaluje:
Usnesení 414/27/2004/7

1. zřídit boční vstup do zahrady DPS II. v č.p. 542 Počátky a umístit jej do stávajícího oplocení
vedle vchodu do domu

Usnesení 415/27/2004/8

2. Smlouvu o servisu výtahu s firmou VÝTAHY LINE s.r.o., České Budějovice, na hydraulický osobní
výtah pro přepravu osob s omezenou schopností orientace a pohybu, který je součástí objektu
Domu s pečovatelskou službou Počátky, s platností na 24 měsíců

bere na vědomí:
Usnesení 416/27/2004/9
1.

návrh úpravy odměn členů JPO II Počátky, která bude uplatněna od 1. 3. 2004 a měla by přinést
úsporu schválených mzdových prostředků pro zásahovou jednotku

Usnesení 417/27/2004/10

2. informace a zápis z 2. zasedání Správní rady Společné správy lesů, konaného dne 5. 3. 2004
Usnesení 418/27/2004/11

3. vyjádření vedoucího Kulturního zařízení města Počátky k internetovým stránkám města
Usnesení 419/27/2004/12

4. přehled o podmínkách pro udělování výjimek pro základní školy a přehled výjimek z počtu žáků
pro školní rok 2003/2004 za kraj Vysočina pro mateřské školy
IV.

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

schvaluje:
Usnesení 420/27/2004/13

1. ukládá stavebnímu odboru MěÚ zajistit kalkulaci opravy pouze části chodníku před vstupním
prostorem nově budovaného DPS II

bere na vědomí:
Usnesení 421/27/2004/14

1. zápis ze zasedání Výboru pro partnerskou spolupráci konaného dne 19. 2. 2004
V.

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

schvaluje:
Usnesení 422/27/2004/15

1. Smlouvu č. 44-04-PS/0007 o připojení odběratele k distribuční soustavě uzavřenou mezi
provozovatelem distribuční soustavy Jihočeskou energetikou a.s., PS Pelhřimov a chráněným
zákazníkem Městem Počátky
Usnesení 423/27/2004/16

2. Mandátní smlouvu o obstarávání správy domů mezi Městem Počátky a RK Koubská s.r.o.,
Pelhřimov, která upravuje podmínky úplatného obstarávání správy nemovitostí a to domů, bytů,
nebytových prostor, pozemků a jiných staveb, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této smlouvy
Usnesení 424/27/2004/17

3. žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 535 v Tyršově ulici v Počátkách, za podmínek
zveřejněných v záměru č. 10/03, ve prospěch pana Pavla Šilhavého, Řečička 785/III, Jindřichův
Hradec, který pronajatý prostor bude využívat jako prodejnu s použitým textilem
Usnesení 425/27/2004

4. vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v levé části přízemí budovy čp. 1, Palackého
náměstí v Počátkách předem určenému zájemci – Úřad práce Pelhřimov pro kanceláře
kontaktního místa dávek státní sociální podpory, na dobu neurčitou od 1. 4. 2004 a za stejných
podmínek jako s předchozím nájemcem a na pronájem nebytových prostor za účelem uskladnění
stavebního materiálu na p.č. st. 807 předem určenému zájemci INEX Moravské Budějovice, na
bodu určitou do 31. 10. 2004.
Usnesení 426/27/2004/18

5. zrušení nájemní smlouvy s paní Janou Pichrtovou, bytem Počátky, Žirovnická 119, na pronájem
nebytových prostor v čp. 14 na Palackého náměstí v Počátkách z důvodu dosud nezaplaceného

nájemného z výše uvedených nebytových prostor k 31. 3. 2004, pokud nebude tento nedoplatek
k datu 31. 3. 2004 řádně doplacen
Usnesení 427/27/2004

6. zásadu po zbytek svého volebního mandátu, že uzavírání nových nájemních smluv na nebytové
prostory bude podmíněno složením tříměsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy a
nadále se bude nájemné platit čtvrtletně v předstihu, nikoliv až po skončení nájemního období;
pokud nebude tato podmínka splněna do jednoho měsíce, rozhodnutí rady o přidělení pronájmu
zaniká
Usnesení 428/27/2004/19

7. zpětně vypočítat poplatek z místa dle platné obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místních
poplatcích panu Františku Randlíkovi, kterému byl převeden hydraulický zvedák HB 20
s podmínkou přemístění věci na vlastní pozemek či do vlastních prostor, pokud nebudou
dodatečně podmínky záměru splněny do 31. 3. 2004
Usnesení 429/27/2004/20

8. žádost paní Veroniky Eliášové, bytem Rudé armády 186/2, Počátky, o prodloužení nájemní
smlouvy na dobu určitou do 30. 6. 2004 za podmínek, že stávající dluh na nájemném z bytu bude
umořován pravidelnou měsíční částkou ve výši 1.080,- Kč a počínaje dnem 23. 3. 2004 bude za
každý měsíc hrazen řádný nájem v pokladně MěÚ Počátky vždy do 25. dne v daném měsíci

bere na vědomí:
Usnesení 430/27/2004/21

1. žádost pana Milana Vašty,
službou v Počátkách

tč. bytem Častrově č.p. 103 o přijetí do Domu s pečovatelskou

Usnesení 431/27/2004/22

2. žádost manželů Josefa a Zdeňky Novotných, bytem Stranná 47, Žirovnice, o přijetí do Domu
s pečovatelskou službou v Počátkách
Usnesení 432/27/2004/23

3. žádost paní Vladislavy Kadlecové, tč. bytem Žižkova 65, Počátky, o přidělení bytu a získání
trvalého pobytu zde v Počátkách
Usnesení 433/27/2004/24

4. dopis pana Jiřího Luska určený panu starostovi, ve kterém žádá o shovívavost při momentální a
dočasné platební neschopnosti za platbu nájmu z městského bytu
Usnesení 434/27/2004/25

5. dodatek č. 38 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99, uzavřené mezi
Sparkasse Mühlviertel – West bank a.s. pobočka české Budějovice a Městem Počátky
Usnesení 435/27/2004

6. diskusi o možném převod Lázní sv. Kateřiny z majetku kraje Vysočina na Město Počátky
Usnesení 436/27/2004

7. nabídku firmy Daruma City Voice Plzeň na možnou prezentaci na zvukovém panelu, který bude
umístěn v Pelhřimově; prezentace bude trvat 3 roky za finanční částku v základním provedení
30.378,- Kč

V Počátkách dne 15. 3. 2004
ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

