čj.: 217/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 20

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 22. února 2016

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. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v katastru
města Počátky a jeho místních částech, s účinností od 1.4. 2016; vyhláška přesně stanovuje, které
druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo schválenou provozovnu v k.ú.
Počátky jsou zakázány
2. vydat souhlasné stanovisko k převodu části p.p.č. 479/3 v k.ú. Prostý, který je v majetku státu,
spravovaný Státním pozemkovým úřadem; na pozemku se nachází těleso železniční trati v úseku
Veselí nad Lužnicí – Jihlava v žkm 50,380 – 50,450, železniční propustek v km 50,384, který je
součástí železničního spodku, dálková trasa sdělovacího kabelu a podpěra trakčního vedení, vše
v právu hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC); majetek je
součástí železniční dopravní cesty provozované ve veřejném zájmu a SŽDC požádá o jeho
bezúplatný převod do práva hospodaření
3. uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce pro rok
2016 v celkové výši 16.190.000,- Kč a rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města
pro rok 2016 v celkové výši 3,000.000,- Kč dle seznamu

nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. úpravu výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č.1
k tomuto nařízení a navrhuje ponechat odměny ve výši schválené na 1. ustavujícím zasedání
zastupitelstva dne 4.11. 2014

předkládá zastupitelstvu města na vědomí:
1. Zápis a usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 20.1. 2016 ve věci kontroly splnění usnesení 6. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení
rady města č. 16 a 17/2015
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 21. zasedání rady v pondělí 16.3. 2016 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
III.

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

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2016 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. 160005/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 821,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
12 821,- 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 lednu 2016 za měsíc prosinec 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160006/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 885,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
12 885,- 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 lednu 2016 za měsíc prosinec 2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160007/2016
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 únoru 2016 za měsíc leden 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160008/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
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-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 únoru 2016 za měsíc leden 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160009/2016
Zvýšení příjmů–Investiční přijaté transfery od regionálních rad o částku 13 622 385,37 Kč
Zvýšení financování.
o částku 13 622 385,37 Kč
Účelová investiční dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod – podíl EU na
financování projektu „Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky“ bude přesunuta do naspořených
prostředků města, protože projekt byl do doby přijetí dotace financován z vlastních prostředků.
Dotace je značena účelovým znakem 86505, nástroj financování 038, zdroj financování 5.
2. poskytnutí finančního daru registrovanému spolku SRPDŠ při Základní škole Otokara Březiny
Počátky, Komenského sady č.p. 387, Počátky, ve výši 2.000,- Kč z rezervního fondu rady, na
pořádání dětského karnevalu, který proběhl dne 16.1. 2016; karnevalu se účastní i děti, které
základní školu nenavštěvují a široká veřejnost města i přilehlých obcí
IV.

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

schvaluje:
1. instalaci protisněhových háků na střechu budovy Multifunkčního kulturního centra v prostoru
venkovního amfiteátru - nad Městskou knihovnou, v místě spádu střechy nad vjezdovou rampou
pro seniory a tělesně postižené; instalaci provede fi. Pokrývačství – Tomáš Přech, Sídliště č.p. 580,
Počátky, v ceně díla dle předložené nabídky 4.235,- Kč (protisněhový hák barevný PZ, 100 ks za
2.500,- Kč + montáž protisněhových háků, 100 ks za 1.000,- Kč + 21% DPH)
2. zachování a další realizaci fungování jednotky SDH Města Počátky v režimu JPO II. pro rok 2017,
(Zřizovací listina Jednotky dobrovolných hasičů Města Počátky, kterou je JPO II. ustanovena, byla
schválena dne 9.5. 2003 s účinností od 1.6. 2003 – neomezeně)

3. odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro Město Počátky a jeho
organizační složky na rok 2016 dle předložených soupisů majetků
4. odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Základní školu Otokara Březiny Počátky na
rok 2016 dle předloženého soupisu majetku
5. odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Mateřskou školu Počátky na rok 2016 dle
předloženého soupisu majetku
6. odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Městské muzeum Počátky na rok 2016 dle
předloženého soupisu majetku
7. odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro Kulturní zařízení města Počátky na rok 2016
dle předloženého soupisu majetku

bere na vědomí:
1. přehled o množství vytěženého dřeva a finanční zisk z prodeje dřeva z Lesů města Počátky za
období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015 v porovnání s roky 2014 a 2013 (suráky, špalky, a kulatina)
2. statistické údaje návštěvnosti Turistického informačního centra Počátky v letech 2011, 2012, 2013,
2014 a 2015
3. přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v
Počátkách v únoru 2016, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky
V.

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 vzdělávání a spolkovou činnost konané dne 21.1. 2016, kterým
doporučuje radě navýšit objem peněz pro přerozdělování v rámci individuálních dotací z rozpočtu
města Počátky na spolkovou činnost pro rok 2016 na 120.000,- Kč; dále komise navrhuje stejné
zveřejnění výzvy o předkládání žádostí jako v roce 2015 (v Počáteckém zpravodaji a na webových
stránkách města); komise schvaluje úpravu žádosti pro spolky, které nemají právní subjektivitu a
jsou zastupovány fyzickou osobou
2. rozhodnutí úseku životního prostředí MěÚ Počátky ve věci povolení ke kácení stromu rostoucího
mimo les na pozemku města Počátky – 1 ks břízy bělokrké (betula pendula), stáří 40 let, z důvodu
poškozené kořenové soustavy vlivem kopáním hrobů na městském hřbitově
VI.

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

schvaluje:
1. smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 311/3,
v k.ú. Heřmaneč u Počátek, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi
Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6
- investor stavby, na uložení nového kabelového vedení NN pro stavbu „1030027757 Heřmaneč
Novák – kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 5.000,- Kč bez DPH dle
platného ceníku schváleného radou města
2. smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 438 a
p.p.č. 64/4 v k.ú. Vesce u Počátek, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou
mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera
2151/6 - investor stavby, na uložení nového kabelového vedení NN pro stavbu „Vesce Jelínek
– kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 9.350,- Kč bez DPH dle platného
ceníku schváleného radou města
3. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Liboru Skokanovi, bytem Počátky, Stodolní
663, v počtu 150 ks za cenu 10,- Kč/ks; dlažba bude prodávána po rozebrání chodníků v
Nádražní ulici v průběhu měsíce března 2016
4. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Václavu Schmiedovi, bytem Počátky,
Nádražní 463, v počtu 55 ks za cenu 10,- Kč/kus; dlažba bude prodávána po rozebrání chodníků
v Nádražní ulici v průběhu měsíce března 2016

5. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Mgr. Romanu Šohajovi, bytem Počátky,
Krátká 686, v počtu 60 ks za cenu 10,- Kč/kus; dlažba bude prodávána po rozebrání chodníků
v Nádražní ulici v průběhu měsíce března 2016
6. přidělení bytu č. 16 o velikosti 1+1 ve 3. poschodí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách,
Tyršova ulice, č.p. 256, paní Anně Fillové, trv. bytem Žirovnice, m.č. Vlčetín 38; pronájem bude
sjednán od 1.3. 2016
7. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na vyhlášené výběrové řízení pro veřejnou zakázku
„Stavební úpravy Mariánského náměstí Počátky“ v tomto složení:
Petr Zadák
Bc. David Brýna, DiS
Mgr. Karel Štefl
8. hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy Mariánského náměstí Počátky“, k provedení
posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených v podmínkách zadání, v tomto složení:
členové komise – Bohuslav Vlček
náhradníci - Ing. Oldřich Přech
Karel Šimánek
Zdeněk Kopecký
Petr Zadák
Bc. David Brýna, DiS
Štěpán Černoš
Martin Pavlíček
Ing. Drahoslav Kadlec
Mgr. Karel Štefl

bere na vědomí:
1. předložené zadání na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy
Mariánského náměstí Počátky“, výběrové řízení bude provedeno jako zjednodušené podlimitní řízení
s předpokládanou cenou dle projektové dokumentace 7,261.823,- Kč, zadavatel vyzve minimálně 5
zájemců; podmínkou je provádění prací s časovou návazností tak, aby byl na stavbě vždy
dostatečný počet pracovníků a techniky, jednotlivé pracovní úseky na sebe navazovaly a
nedocházelo k přerušení práce; pro výběrové řízení bude použita elektronická aukce – hodnotícím
kritériem bude cena díla
VII.

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

souhlasí:
1. s nabídkou pí. Dany Smolkové, trv. bytem Vrchlického sad č.p. 1964/5, Brno, vlastníkem budovy
č.p. 90 v ulici Horní, Počátky (v současné době využívána Sdružením ambulantních lékařů SAL
s.r.o., Počátky) na možnost poskytnutí potřebných prostor ke zřízení ordinace pro praxi diabetologa
formou nájemní smlouvy; výkon praxe diabetologa je smluvně vázán s příslušnými zdravotními
pojišťovnami

pověřuje:
1. místostarostu města v zastupování města ve věci majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů
na účelové komunikace – ul. Pešinova (město vs. Vít Janko) a celkového vyřešení odvodnění lokality
p.p.č. 4135/120 (Janko), p.p.č. 4115/15 (Zeman), p.p.č. 4135/122 (Zeman), p.p.č. 4135/121 (Janko),
p.p.č. 4115/4 (Janko), p.p.č. 4115/13 (Janko), p.p.č. 4115/12 (Koukalová), p.p.č. 4528/3 (město),
p.p.č. 4116/3 (Janko), p.p.č. 4116/1 (Koukalová), p.p.č. 4528/4 (Římskokatolická farnost Počátky)
a p.p.č. 4116/2 (Římskokatolická farnost Počátky)

bere na vědomí:
1. výzvu Ekologického institutu Veronica k účasti na akci „Hodina Země 2016“, při které účastník
zhasne např. veřejné osvětlení, nasvícení památek nebo jiné světelné zdroje v majetku města a
zaregistruje se na stránkách www.hodinazeme.cz; celosvětová událost na ochranu životního
prostředí a zejména klimatu se uskuteční v sobotu 19.3. 2016 od 20,30 do 21,30 hodin .

V Počátkách dne 29. února 2016
Mgr. Karel Štefl
starosta města

