č.j.: 223/2016/STAR.

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 8. března 2016
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 upraveném znění
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: volbu právního
zastupování ve věci žaloby o určení vlastnického práva podanou Římskokatolickou farností
Počátky, se sídlem Počátky, Palackého nám. 2, IČ 65041712 na Město Počátky k navrácení částí
pozemkových parcel č. 4127/10, 4135/119, 4127/1, 4127/7, 4117/1, 4120/50, 4119/4, 4119/3,
4135/16 a 1092 v k.ú. Počátky podle ust. § 18 odst.1 zák.č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a změně některých zákonů
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

3. podle § 84 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uzavření smlouvy o
právním zastupování Města Počátky advokátem JUDr. Josefem Doubkem, Tylova 242,
Pelhřimov, v řízení vedeném u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 304/2015- 68
o určení vlastnického práva a zmocňuje jej k zastupování města v předmětné věci
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

4. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. Počátky formou směnné smlouvy mezi městem
Počátky a předem určeným zájemcem takto:
•

•

pro 14

město Počátky převede předem určenému zájemci Římskokatolické farnosti Počátky p.p.č.
3604/37 o výměře 265 m2 a p.p.č. 4157/21 o výměře 329 m2, tj. celkem 594 m2 v k.ú. Počátky
s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy
Římskokatolická farnost Počátky převede na město Počátky p.p.č. 9993/2 - zábor o výměře
251 m2, p.p.č. 4000/29 o výměře 25 m2 a p.p.č. 3955 o výměře 304 m2 , tj. celkem 580 m2 v k.ú.
Počátky
proti 0

zdržel se 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 15)

5. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Prostý, předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy; žadatel užívá pozemek jako příjezdovou cestu k vlastní nemovitostí č.p. 14 v místní části
Prostý:
část p.p.č. 453/2
za cenu
nabyvatel
pro 14

proti 0

o výměře cca 65 m2
10,- Kč/m2
p. Petr Lauš, trv. bytem Stojčín č.p. 57
zdržel se 0

(přítomno 14)

6. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Prostý, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy; žadatelé plánují umístit na pozemek mobilní dům k trvalému bydlení:
p.p.č. 440/8
p.p.č. 1/3
za cenu
nabyvatelé
pro 14

proti 0

o výměře 513 m2
o výměře
66 m2
10,-Kč/m2
manželé Božena a Jaroslav Kotounovi, trv. bytem Stojčín č.p. 8
zdržel se 1 – Ing. J.Třebický

(přítomno 15)

7. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vydání souhlasného
stanoviska 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
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

8. podle § 84 odst.2 písm.b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozdělení
prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok
2016, ve výši kvóty pro město Počátky 650.000,- Kč a podíl města uvedený v tabulce, na
připravené akce dle doporučení Komise pro regeneraci městské památkové zóny takto:
Žadatelé
Město Počátky – výměna střešní krytiny na
budově č.p. 27 na Palackého nám. –
Městské muzeum
Marie Sochorová č.p. 6 na Palackého nám.
– oprava fasády a oken
Mgr. Miroslava Samcová, čp. 340 v ul.
Lázeňská - oprava vnitřních prostor
Celkem

Celkem
v Kč

Vlastník
V Kč

Město
v Kč

Dotace
v Kč

485.999,bez DPH

-

243.999,-

242.000,-

194.249,-

77.824,-

19.425,-

97.000,-

622.000,-

248.800,-

62.200,-

311.000,-

1,302.248,-

326.624,-

325.624,-

650.000,-

Náklady města budou navýšeny u objektu města č.p. 27 o DPH,
Celkové výdaje města
pro 15

proti 0

zdržel se 0

tj. 102.060,- Kč
427.684,- Kč

(přítomno 15)

9. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí
finanční dotace pro Základní uměleckou školu Kamenice nad Lipou ve výši 130.000,- Kč na
úhradu provozních výdajů pobočky Počátky v roce 2016 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace k danému účelu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
pro 12

proti 1 – Mgr. H.V.Konvalinková

zdržel se 2 – Ing. J. Třebický
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 15)

10. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
a) uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce
pro rok 2016 v tomto pořadí:
• rekonstrukce Mariánského náměstí
8,500.000,- Kč
pro 13
proti 0
zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek
(přítomno 14)
• rekonstrukce chodníků a parkoviště (ul. Nádražní a Březinova)
pro 14
proti 0
zdržel se 0

2,500.000,- Kč
(přítomno 14)

•
pro 9

2,300.000,- Kč
(přítomno 14)

oprava fasády a výměna oken na věži Kostela sv. Jana Křtitele
proti 5 -Mgr. H.V.Konvalinková
zdržel se 0
Mgr.Bc. K.Holý
Ing. D.Kadlec
MUDr. P.Heřmánek
M. Pavlíček

•

rekonstrukce technické budovy a nákup travní sekačky (fotbalový st.);
realizace jen v případě poskytnutí dotačního titulu
pro 14
proti 0
zdržel se 0

1,500.000,- Kč
(přítomno 14)

• oprava střešní krytiny na přístřešku na fotbalovém stadionu
pro 14
proti 0
zdržel se 0

140.000,- Kč
(přítomno 14)

• rekonstrukce příjezdové komunikace do Lázní sv. Kateřina
pro 11
proti 0
zdržel se 3 – Š.Černoš
M.Pavlíček
Ing. L.Janko

650.000,- Kč
(přítomno 14)

• rekonstrukce topné soustavy a výměna kotlů v budově MěÚ
pro 13
proti 0
zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

380.000,- Kč
(přítomno 14)

• na zpracování projektové dokumentace cyklostezka PO-ŽI
220.000,- Kč
pro 13
proti 0
zdržel se 1 – Mgr. P. Kešner
(přítomno 14)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
16.190.000,- Kč

Pozn.: výkup pozemků v Z2 pro bytovou výstavbu (Bouzkovi, Baštová, Kukla)
schváleno již v rozpočtu na rok 2016 celková částka 2,250.000,- Kč

1.500.000,- Kč

b) rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2016 (3,000.000,- Kč)
v tomto pořadí:
•

rozšíření sportovního areálu za ZŠ u tartanového hřiště (cvičební prvky-workout, doplňkové
hřiště, přístřešek pro výuku);
předpokládané náklady – 1.500.000,- Kč
pro 13
proti 0
zdržel se 1 – MVDr. D.Škorpíková
(přítomno 14)
•

pro 13
•

dotace města na obnovu fasád domů umístěných na Palackého nám. (jedná se o domy, které
nejsou památkově chráněný);
předpokládané náklady – 314.000,- Kč
proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P.Heřmánek

(přítomno 14)

investice základní škola (audio skříňky, nábytek do dvou tříd, výměna lina ve třech třídách
v budově č.p. 361 a výměna vchodových dveří do budovy č.p. 361); předpokládané náklady –
351.000,- Kč
pro 14
proti 0
zdržel se 0
(přítomno 14)

•

investice mateřská škola (rekonstrukce kuchyněk v přízemí a v prvním patře starší budovy +
dvě kuchyňské linky);
předpokládané náklady – 210.000,- Kč
pro 14
proti 0
zdržel se 0
(přítomno 14)
• výměna střešní krytiny na klubovně „Junáků“ za MěÚ; předpokládané náklady – 200.000,- Kč
pro 13
proti 0
zdržel se 0
(přítomno 13)
•

rekonstrukce povrchu uličky vedoucí z Palackého nám. do Tovární ulice, včetně horních
schodů;
předpokládané náklady – 200.000,- Kč
pro 12
proti 0
zdržel se 2 – Mgr.H.V.Konvalinková
(přítomno 14)
Ing. D.Kadlec
•

nákup čistícího stroje (sportovní hala, sokolovna, chodby, tartanové hřiště); předpokládané
náklady – 125.000,- Kč
pro 13
proti 0
zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek
(přítomno 14)
•
pro 14

„zpřístupnění pramenů“ sv. Markéty, sv. Vojtěcha a sv. Kateřiny; předpokládané náklady –
100.000,- Kč
proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

na některé uvedené projekty se připravuje nebo byla již podána žádost o dotaci

_________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•

Případné náhradní investiční akce:
vypracování PD k rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní
oprava cesty v ul. Na Šancích vybudování nových chodníků k fotbalovému hřišti a k Modřínové
aleji
předláždění Horní ulice
dodělání plotu za domem č.p. 232 (p. Matoušková)
oprava části cesty - Komenského sady mezi domem č.p 232, č.p. 229 a 230 (Trkolovi)

11. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2016, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního
odboru MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Zvýšení financování
o částku 8 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku 8 500 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na rekonstrukci Mariánského náměstí
včetně přilehlých ulic. Projektové práce na tuto akci byly hrazeny již v roce 2015.
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Zvýšení financování
o částku 2 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku 2 500 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na rekonstrukci ulic Nádražní a
Březinova. Výdaje byly narozpočtovány již v roce 2015, ale nebyly v tomto roce realizovány a
a hrazeny. Částka byla ukončením rozpočtového roku 2015 přesunuta do výsledku hospodaření a
musí být znovu zahrnuta do rozpočtu roku 2016.
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku 1 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku 1 500 000,- Kč
Snížením investiční rezervy rozpočtu budou pokryty práce na vybudování workoutového hřiště
včetně přístřešku pro výuku v prostoru mezi stávajícím sportovním areálem a budovou základní
školy. Je požádáno o dotaci MMR na realizaci této akce. V případě, že bude dotace přidělena,
bude získaná částka převedena zpět do naspořených prostředků.
V roce 2015 bylo na akci „Workoutové hřiště“ (pouze cvičební prvky) v rozpočtu počítáno
s částkou 160 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/2016
Zvýšení financování
o částku
417 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova kulturních památek
o částku
417 300,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty spoluúčasti k přidělené dotaci Ministerstva
kultury z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2016. Jedná se o částku ve výši úspory výdajů,
která je vždy převáděna s výsledkem hospodaření. Protože je nutné schválit rozdělení přidělené
dotace MK, musí být v rozpočtu již zahrnuty i prostředky na spoluúčasti k dotaci.
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Zvýšení financování
o částku
558 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
191 000,- Kč
Snížení financování
o částku
367 500,- Kč
Platba daně z přidané hodnoty za IV. Q 2015 byla provedena v lednu 2016 ve výši 558.494,- Kč.
Jedná se o částku, která zahrnuje i přenesenou daňovou povinnost za stavební a montážní práce
v hodnotě 367.544,- Kč. Neodvedená DPH je součástí výsledku hospodaření.

Použití naspořených prostředků minulých let
v roce 2016
Datum
Přírůstky
Popis
Zůstatek na běžném účtu k 1.1.2016
37 894 200,87
Schválený rozpočet-TBD Valcha
Schválený rozpočet-rezerva na krizové řízení
Schválený rozpočet-rezerva na platby DPH
Schválený rozpočet-výkup pozemků
Schválený rozpočet-vozidlo CAS pro potřeby SDH
Dotace ROP - Stavební úpravy Palackého nám. 22.2.2016 13 622 385,37
Návrh č. 1/2016 - Mariánské nám.+ okolí
8.3.2016
Návrh č. 2/2016 - ulice Nádražní a Březinova
8.3.2016
Návrh č. 4/2016 - Obnova kulturních památek
8.3.2016
Návrh č. 5/2016 - platba DPH za IV.Q 2015
8.3.2016
pro 13

proti 0

zdržel se 0

Úbytky

175 000,00
500 000,00
300 000,00
2 250 000,00
6 000 000,00
8 500 000,00
2 500 000,00
417 300,00
558 500,00

Zůstatek
naspořených
prostředků
37 894 200,87
37 719 200,87
37 219 200,87
36 919 200,87
34 669 200,87
28 669 200,87
42 291 586,24
33 791 586,24
31 291 586,24
30 874 286,24
30 315 786,24

(přítomno 13)

12. podle § 92 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 9. zasedání zastupitelstva
města se bude konat v úterý 26.4. 2016 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87 – 1. poschodí,
ul. Horní, Počátky
pro 12

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 12)

Pověřuje:

1. podle § 118 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Finanční výbor Zastupitelstva
města Počátky kontrolou financování a prodeje dřeva v organizační složce Lesy města
Počátky za rok 2015 ve vztahu ke zprávě o hospodaření této složky za období let 2013 a 2014
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: radu města
zpracovat varianty návrhů odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí
uvedených ve sloupcích 9 až 12 v souladu s přílohou č. 1 k Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a předložit je
k projednání na zasedání zastupitelstva města č. 9/2016 vč. úpravy rozpočtu
pro 12

proti 0

zdržel se 3 – Mgr. H.V.Konvalinková
Š.Černoš
K.Šimánek

(přítomno 15)

III.

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: provedení
odpisu pohledávky za neuhrazené faktury vystavené za odebrané dřevo z lesů města Počátky
v celkové výši 130.224,- Kč; pohledávka je nevymahatelná z důvodu úmrtí dlužníka a ukončení
dědického řízení pro nemajetnost zemřelého
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

3. 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 17. zasedání rady dne 21.12. 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. 150082/2015
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
34 927,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
34 927,- Kč
Účelová investiční dotace od Kraje Vysočina je určena na částečné pokrytí nákladů akce
„Elektronické zabezpečení budovy hasičské zbrojnice“. Přijatá dotace bude přesunuta do rezervy
na granty. Rozpočtovým opatřením č. 150052/2015 byly z rezervy na granty pokryty celkové
náklady akce.
Rozpočtové opatření č. 150083/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
150 752,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
150 752,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na částečné pokrytí akci obnovy kulturní památky
„Počátky č.p. 30 – oprava krovové konstrukce“. Přijatá dotace bude přesunuta do rezervy na
granty. Rozpočtovým opatřením č. 12/2015 byly z rezervy na granty pokryty výdaje ve výši
předpokládané dotace. Po provedeném výběrovém řízení se celkové předpokládané náklady akce
snížily a nižší je i dotace, která je vyplácena vždy ve stejném poměru k celkovým výdajům.
Rozpočtové opatření č. 150084/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
48 450,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
48 450,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města
Počátky v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina. Jedná se o průtokovou dotaci, která musí být
neprodleně převedena určenému příjemci – Kulturnímu zařízení města.
Rozpočtové opatření č. 150085/2015
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
13 506,- Kč
Zvýšení výdajů – Silnice
o částku
13 506,- Kč
Účelový dar od Kraje Vysočina je určený na sečení průjezdních úseků komunikací.

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. 150086/2015
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
12 713,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
12 713,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce, která je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných
prací, nebude do konce roku 2015 připsána na účet města. Mzdové výdaje a s tím spojené
sociální a zdravotní pojištění budou pokryty snížením rezervy na granty. Jedná se o mzdy a
případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené v měsíci prosinci 2015 za měsíc listopad
2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši
maximálně 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150087/2015
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 704,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
12 704,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce, která je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných
prací, nebude do konce roku 2015 připsána na účet města. Mzdové výdaje a s tím spojené
sociální a zdravotní pojištění budou pokryty snížením rezervy na granty. Jedná se o mzdy a
případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené v měsíci prosinci 2015 za měsíc listopad
2015. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max.
13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 150088/2015
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
119 248,- Kč
Snížení výdajů – Zachování a obnova památek
o částku
119 248,- Kč
Rozpočtovým opatřením č. 12/2015 byly snížením rezervy na granty pokryty výdaje na opravu
krovu budovy muzea čp. 30 na Palackého náměstí ve výši předpokládané dotace. Dotace byla
připsána na účet ve výši 150.752,- Kč (rozpočtové opatření č. 150083/2015) Do rezervy na
granty je přesunuta i nevyčerpaná částka ve výši rozdílu mezi skutečně přijatou dotací a
předpokládanou částkou (celkem 270.000,- Kč)
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. 150089/2015
Zvýšení příjmů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
11 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
11 200,- Kč
Úhrada od pojitovny za zásah u dopravní nehody bude použita na pokrytí nákladů JPO.
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z
příjmu právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 150090/2015
Snížení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
300 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
300 000,- Kč
Zrušení změny č. 150015/2015
Jedná se o zrušení rezervy na platby DPH za město Počátky. Částka bude vrácena do rezervy
rozpočtu.
změny schválené na 18. zasedání rady dne 27.1. 2016
1. rozpočtové změny roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 2/2014 ze dne
16.12. 2014 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)
Rozpočtové opatření č. 150091/2015
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
24 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
24 400,- Kč
Úhrada od pojišťovny na odstranění škody na sloupu veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova.

Rozpočtové opatření č. 150092/2015
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
20 000,- Kč
Škoda na sloupu veřejného osvětlení v ulici Nádražní bude do doby přijetí náhrady od pojišťovny
pokryty z rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 150093/2015
Zvýšení příjmů – Základní školy
o částku
37 396,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
37 396,- Kč
Nařízení odvod z investičního fondu Základní školy Otokara Březiny bude přesunut do rezervy
rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 150094/2015
Zvýšení příjmů – Odvody za odnětí půdy ze ZF
Zvýšení příjmů – Podpora ost. produkčních činnosti
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
Navýšené příjmy budou přesunuty do rezervy rozpočtu.

o částku
o částku
o částku

100,- Kč
1 200,- Kč
1 300,- Kč

2. 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. 160001/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 714,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
12 714,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) určená na pokrytí mzdových s tím souvisejících výdajů
za měsíc listopad 2015 na výkon veřejně prospěšných prací, která byla připsána na účet města až
v roce 2016. O uvedenou částku bude posílena rezerva rozpočtu na granty (v roce 2015 byla tato
rezerva použita na pokrytí výdajů).
Rozpočtové opatření č. 160002/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 703,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
12 703,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) určená na pokrytí mzdových s tím souvisejících výdajů
za měsíc listopad 2015 na výkon veřejně prospěšných prací, která byla připsána na účet města až
v roce 2016. O uvedenou částku bude posílena rezerva rozpočtu na granty /v roce 2015 byla tato
rezerva použita na pokrytí výdajů/.
Rozpočtové opatření č. 160003/2016
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
47 093,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
47 093,- Kč
Účelová investiční dotace od kraje Vysočina je určena na akci „Zabezpečení sítě Města Počátky“.
Akce byla uhrazena v roce 2015. O uvedenou částku dotace bude posílena rezerva rozpočtu na
granty /v roce 2015 byla tato rezerva použita na pokrytí výdajů/.
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. 160004/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
50 000,- 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.

3. s přihlédnutím k souhlasu Zastupitelstva města Počátky (ZM) vyhradit radě města provádění
dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením rozpočtového roku 2015, opravuje
číselnou řadu rozpočtového opatření č. 37/2015 schváleného na 7. zasedání ZM a mění evidenci
tohoto opatření na č. 53/2015; rozpočtové opatření č. 37/2015 bylo již použito u jiné rozpočtové
změny na 6. zasedání ZM dne 22.9. 2015, přičemž číselná řada a posloupnost těchto opatření
musí být dodržena; samotné znění ani výše schváleného rozpočtového opatření se nemění
a rozpočtové opatření zaevidované pod novým číslem zní:
Rozpočtové opatření č. 53/2015
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.

změny schválené na 20. zasedání rady dne 22.2. 2016
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.
pro 11

proti 0

zdržel se 1 - Ing. V.Přibyl

(přítomno 12)

V Počátkách dne 9.3. 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

