čj.: 380/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 22

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 13. dubna 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. vyhlášení záměru na převod p.p.č. 3453/1 (louka) o výměře cca 500 m2 v k.ú. Počátky, předem
určenému zájemci p. Jakubu Šohajovi, trv. bytem Lipárky č.p. 530, 394 64 Počátky, za účelem
výstavby rodinného domu, za cenu minimálně 250,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; v případě nezahájení stavby a
následného prodeje dotčené p.p. bude povinností vlastníka nabídnout pozemek nejprve městu
Počátky za stejnou cenu a bude proto zřízeno předkupní právo pro město Počátky jako právo věcné,
které bude zapsáno do katastru nemovitostí
2. Statut Počáteckého zpravodaje v plném znění dle návrhu Redakční rady
3. rozpočtovou změnu navýšením rozpočtu v kapitole Zájmová činnost a tělovýchova – podpora spolků
o 10.000,- Kč z rezervy rozpočtu města (celkové navýšení v kapitole na 140.000,- Kč)

nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. vyhlášení záměru na převod p.p.č. 272/14 o výměře 122 m 2 v k.ú. Horní Olešná, předem určenému
zájemci fi. CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská č.p. 6/2681,
130 00 Praha 3 – Žižkov, za navrhovanou cenu do pětinásobku stávajícího nájemného, tj. celkem
do 53.150,- Kč s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením smlouvy; na pozemku v majetku města je umístěna základová stanice (JHMAC)

předkládá zastupitelstvu města k projednání:
1. žádost Počátecké dechovky o příspěvek města Počátky na náklady spojené s výrobou CD/DVD
k 15-ti letému výročí dechovky, které bude probíhat od podzimu 2015 do jara 2016; kapela chce
tímto činem podpořit propagaci a reklamu města Počátky, počítá s umístěním znaku města a
popisu na připravované CD/DVD a na první místo plánuje zařadit Počáteckou polku; přibližná cena
výroby nosičů je odhadována na 100.000,- Kč; rada si vyžádá předložení položkových rozpočtů od
nahrávacích společností jako podklad k projednání žádosti
2. možnost úpravy výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle NV č. 352/2015 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č.1
k tomuto nařízení a navrhuje 2 varianty řešení

předkládá zastupitelstvu města na vědomí:
1. Zápis a usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 2.3. 2016 ve věci kontroly splnění usnesení 7. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení
rady města č. 18 a 19/2016

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. 453/1 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Prostý předem
určeným zájemcům - manželům Radkovi a Veronice Benešovým, trv. bytem Horáčkova č.p. 12/930,
140 00 Praha 4, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s podmínkou bezdlužnosti vůči
městu; nájemné bude sjednáno ve výši hodnoty prováděných činností při údržbě pozemku; jedná
se o pozemek před nemovitostí žadatelů č.p. 5 a žadatelé ho budou udržovat sečením trávy a
využívat ho jako neoplocené prostranství s ponecháním volného přístupu veřejnosti; na pozemku
se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
2. vyhlášení záměru na pronájem st.p.č. 37 o výměře 51 m 2 v k.ú. Prostý předem určeným zájemcům
- manželům Radkovi a Veronice Benešovým, trv. bytem Horáčkova č.p. 12/930, 140 00 Praha 4, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za minimální cenu nájmu 2400,- Kč/rok a s podmínkou
bezdlužnosti vůči městu; jedná se o objekt bývalé hasičské zbrojnice a klubovny č.p. 37; žadatelé
budou objekt využívat jako zahradní domek s tím, že odčerpané energie a náklady s běžnou
údržbou budou financovat z vlastních zdrojů
3. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4080/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Počátky předem
určeným zájemcům - Jakubu Chyškovi a Veronice Knotkové, trv. bytem Žirovnická čp. 508, Počátky,
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 pozemek za bytovým domem č. 508
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 23. zasedání rady ve středu 4.5. 2016 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
IV.

dle ust. § 101 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. vydání nového Jednacího řádu rady města Počátky s úpravou zásad jednání; změna ustanovení
v Části II., odst. 4: „Rada se usnáší většinou hlasů všech svých členů. V mimořádných případech
lze rozhodnout pomocí telefonické konference, ze které bude pořízen zvukový záznam a takto
přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání rady“
V.

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)
Rozpočtové opatření č. 160014/2016
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 dubnu 2016 za měsíc březen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160015/2016
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 dubnu 2016 za měsíc březen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 160016/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
87 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
87 000,- Kč
Zdůvodnění:
Účelová dotace od Kraje Vysočina na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby. Dotace
pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby přijetí dotace rozpočtovány
z vlastních zdrojů. Dotace je účelová a bude sledována pod účelovým znakem 053.
Rozpočtové opatření č. 160017/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
586 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
586 000,- Kč
Zdůvodnění:
Účelová dotace od Kraje Vysočina z prostředků účelové dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby (dotace je od roku 2015 poskytována
prostřednictvím krajů). Dotace pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby
přijetí dotace rozpočtovány z vlastních zdrojů. Účelový znak 13305.
Rozpočtové opatření č. 160018/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
120 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana –dobrovolná část
o částku
120 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 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 pokrývá částečně výdaje JPO,
které byly do doby přijetí dotace rozpočtovány z vlastních zdrojů. Dotace musí být vyúčtována do
15.11.2016.
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. 160019/2016
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
586 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
586 000,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské
služby. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 160020/2016
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
87 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
87 000,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací Kraje Vysočina. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 160021/2016
Snížení výdajů – Požární ochrana –dobrovolná část
o částku
120 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
120 000,- Kč
Snížení výdajů Sboru dobrovolných hasičů služby o částku vlastních prostředků města, které jsou
nyní pokryty účelovou dotací Kraje Vysočina. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 160022/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní zájmová činnost a rekreace
o částku
2 000,- Kč
Z rezervy rady bude poskytnut finanční příspěvek Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Počátky,
spolek, na jejich činnost – zejména na pořádání Dětského karnevalu.
2. poskytnutí mimořádné dotace p. Bedřichu Bátrlovi, vlastníku domu č.p. 17 na Palackého náměstí,
trv. bytem Herálec č.p. 54, Jihlava, ve výši 24.880,- Kč (62,22 m2 x 400,- Kč) za účelem opravy
fasády na průčelí domu do Palackého náměstí, dle schválených pravidel na poskytnutí dotace
vlastníkům objektů na Palackého náměstí tj. ve výši 50 % vynaložených nákladů, max. 400,- Kč/m2;
vlastník domu v podané žádosti doložil všechny požadované podklady

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.3. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky

2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – březen 2016, s daňovými příjmy
za stejné období let 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – březen 2016, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
VI.

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

schvaluje:
1. Servisní smlouvu DCI Bronze plus, SMLS-2016xxx, která bude uzavřena mezi AV MEDIA, a.s., se
sídlem Pražská č.p. 63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375 – zhotovitel a Kulturním zařízením města
Počátky, Palackého nám. č.p. 7, 394 64 Počátky – objednatel, na zajištění telefonické podpory a
monitoringu pomocí vzdáleného připojení, zajištění periodických SW upgradů systému; paušální
poplatek za služby je stanoven ve výši 15.000,- Kč bez DPH za rok a financování profylaxe ve výši
17.000,- Kč bez DPH 1x ročně
2. uzavření provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky o hlavních prázdninách na 3
týdny v době od 18.7. do 5.8. 2016 (požadavek ředitelky školy byl na 5 týdnů od 18.7. do 19.8. 2016)
z důvodu přeložení stavebních úprav ve výdejnách MŠ (nová dlažba, obklady, přeinstalace vody,
úprava elektřiny, instalace nových kuchyňských linek) a následného vymalování celé budovy a
čištění koberců

bere na vědomí:
1. přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v
Počátkách v dubnu 2016, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky
2. přehled – ekonomické výsledky KINA Počátky za 1. čtvrtletí roku 2016
3. zprávu o hospodaření v městských lesích a výsledky těžby a odvozu dřeva předložené vedoucím
organizační složky Lesy města Počátky za období od 1.1. do 31.3. 2016
4. nabídky na odběr dřeva z městských lesů ve 2. čtvrtletí 2016 dle jednotlivých sortimentů a souhlasí
s prodejem dřeva podle návrhu předloženého vedoucím organizační složky Lesy města Počátky
5. oznámení příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky o konání zápisu do MŠ dne 14.4. 2016
VII.

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 partnerskou spolupráci konané dne 4.4. 2016 ve věci příprav na
červnovou návštěvu zástupců družební obce Lokca a sdělení pevných termínů akcí „Den přírody
2016“ a „Václavské slavnosti 2016“ zástupci družební obce Konolfingen
2. zápis z jednání Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách konaného dne
6.4. 2016 ve věci žádosti na příspěvek opravy fasády domu č.p. 17 na Palackého náměstí
3. mimořádné rozhodnutí – havarijní stav, vydané úsekem životního prostředí MěÚ Počátky na
pokácení lípy srdčité na sídlišti Lipárky v Počátkách z důvodu napadení stromu dřevomorem
kořenovým a dřevomorem ranovým; stav vzrostlého stromu hrozil jeho zřícením
VIII.

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. 4469 v
k.ú. Počátky, 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, zastoupená firmou ELPE
s.r.o. - investor stavby, na uložení nového kabelu NN pro stavbu „Počátky, Lipárky Valenta – kabel
NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města

2. pronájem bytu č. 2 v přední části domu č.p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách, o velikosti
1+1, s výměrou bytu 40 m2, panu Milanu Burzovi, t.č. bytem Počátky, Palackého nám. č.p. 14, za
cenu nájmu 2.000,- Kč/měsíc + stanovené zálohy na služby 220,- Kč/měsíc/osoba, s možností
pronájmu od 16. 5. 2016 na dobu určitou – na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení
nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc
3. přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 ve 2. patře Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní
ulice č.p. 542, manželům Emilii Hůšové a Miroslavu Hůšovi, tč. trv. bytem Bořivojova č.p. 120,
Buštěhrad; poplatky za podání žádosti a přidělení bytu byly uhrazeny, pronájem bude sjednán
od 1. 5. 2016
4. nejvýhodnější cenovou nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu předloženou od fi.
ENSYTRA s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice, na dodávky elektřiny (objem cca 500 MWh)
formou fixní ceny pro roky 2017 a 2018 za 15.000,- Kč (bez DPH) a na realizaci veřejné zakázky na
dodávky zemního plynu (objem cca 1.500 MWh) formou postupného nákupu pro roky 2017 – 2020
za 50.000,- Kč (bez DPH); další v pořadí posuzované nabídky:
UNI PROJEKTING s.r.o., Stromořadí 474, Uničov
(20.000,- Kč – EE; 63.000,- Kč – ZP)
Energy & Business Consult, Čechova 165/2, Olomouc (21.000,- Kč – EE; 69.000,- Kč – ZP)
5. zadávací dokumentaci zpracovanou spol. STAVONA JIHLAVA, s.r.o., Pražská 2230/8, 586 01
Jihlava pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce k projektu „Oprava komunikace na
Mariánském náměstí“; součástí dokumentace je výzva k podání nabídky, zadávací podmínky,
projektová dokumentace, návrhy smlouvy o dílo, titulní list nabídky a základní kvalifikační
předpoklady
6. návrh smlouvy o dílo „Oprava komunikace na Mariánském náměstí“ zpracovaný dle § 2586 a násl.
zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, k uzavření mezi
Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky – objednatel a spol. STAVONA JIHLAVA,
s.r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava - zhotovitel
7. prodej použité betonové dlažby 30 x 30 cm zájemci p. Jaroslavu Houškovi,. Bytem Počátky, Rudé
armády č.p. 504, v počtu 40 ks za 5,- Kč/ks

rozhodla:
1. nevybrat žádného dodavatele na výměnu krytiny na střeše přístavby ve dvoře budovy č.p. 1 –
klubovna skautů (krokve, palubky, dvojité izolace vč. laťování, laťování a kontralatě pod střešní
krytinu, střešní krytina Cembrit, 3 střešní okna) a neakceptuje předložené nabídky z důvodu
překročení rozpočtované ceny způsobené navýšením rozsahu prací a žádá jeho zdůvodnění;
kompletní zadávací dokumentaci na akci „Rekonstrukce střešní krytiny na klubovně č.p. 1,
Počátky“ obdrželo 5 dodavatelů, nabídku podali pouze 2 dodavatelé
2. nevybrat žádného dodavatele na opravu komunikace do Resortu Sv. Kateřina z důvodu
nedostatečných rozpočtovaných finančních prostředků podle výsledkového protokolu z provedené
elektronické aukce v rámci výzvy na akci „Oprava komunikace – Resort Sv. Kateřina“ (účast 4
firmy) a pověřuje stavební odbor MěÚ Počátky jednat dále o předložení jiného úspornějšího
řešení opravy této komunikace v dostačující kvalitě

bere na vědomí:
1. výpověď z nájmu části p.p. č. 4080/1 v k.ú. Počátky, předloženou p. Marií Sklenářovou, bytem
Počátky, Žirovnická č.p. 509 a ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky za bytovým
domem
2. výpověď z nájmu bytu v zadní části domu č.p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách, podanou
p. Bc. Alžbětou Půžovou dne 31.3. 2016 ze zdravotních důvodů; nájemní smlouva byla uzavřena
na dobu určitou do 30.4. 2016 a nebude již prodloužena

3. výpověď z nájmu nebytových prostor – klubovny v místní části Prostý – část budovy na st.p.č. 37
v k.ú. Prostý, podanou ke dni 31.3. 2016 p. Pavlem Veselým, trv. bytem Horní Žďár č.p. 76,
Jindřichův Hradec
IX.

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

schvaluje:
1. vyslovení souhlasu vlastníkovi památkově chráněného domu č.p. 340, ul. Lázeňská, Počátky,
Mgr. Miroslavě Samcové, trv. bytem Na Horáku č.p. 78, 251 62 Louňovice, Praha – východ,
adresovat Požadavek Ministerstvu kultury ČR k navýšení finančních prostředků pro rok 2016 z
Programu Regenerace MPZ pro Město Počátky; jedná se o finanční prostředky převedené z
roku 2015, které budou použity na restaurátorské práce bez finanční spoluúčasti města
2. výměnu čtyř špaletových oken v nájemním bytě užívaném p. Alenou Bednářovou, Počátky, Horní
č.49; stávající okna jsou stará, nefunkční, dochází k úniku tepla, v bytě je vyšší prašnost a hluk;
rada pověřuje správce bytového fondu města RK Koubská Pelhřimov zrealizovat poptávkové
řízení na výrobu a instalaci dřevěných špaletových oken po jejich odsouhlasení památkovým
úřadem
3. instalaci klimatizační jednotky v ordinaci praktického lékaře MUDr. Miloše JF Beutla s.r.o.,
Žirovnická 442, Počátky, s podmínkou úhrady a instalace jednotky samotným nájemcem, jako
byly obdobné úpravy realizovány v ostatních pronajímaných prostorech budovy č.p. 442
4. zápůjčku části p.p.č. 95/1 v k.ú. Počátky p. Martinu Kottovi, trv. bytem Polesí č.p. 33, za účelem
uspořádání veřejné akce stromolezeckých závodů; celodenní akce se uskuteční v soboru 28.5.
2016 a jako závodní strom byl vytipován buk lesní rostoucí na uvedeném pozemku v blízkosti
vstupu do sportovní haly; po domluvě s úsekem životního prostředí MěÚ Počátky bude strom
během přípravných prací zdarma odborně ošetřen proškolenými arboristy
5. termín konání tradičního setkání se seniory v sále sokolovny ve středu 11.5. 2016 od 17,00 hodin;
na programu setkání bude diskuse s představiteli města a pohoštění se zábavou
6. žádost majitelky domu č.p. 90 v ul. Horní a přilehlé zahrady p.p.č. 181- p. Dany Smolkové, trv.
bytem Vrchlického sad č.p. 1964/5, Brno, o spolufinancování výstavby nového oplocení na
hranici pozemků p.p.č. 181 a p.p.č. 179 (zahrada) u domu č.p. 87 – vlastník město Počátky;
pozemek je pronajatý na zřízení zahrádky, plot je v havarijním stavu, neplní dvoji funkci a v jeho
okolí je nepořádek; rada pověřuje stavební odbor vyzvat současného nájemce p.p.č. 179 k
odstranění nepořádku podél společného plotu a dohodnout s majitelkou sousedního pozemku
odpovídající způsob oplocení

bere na vědomí:
2. rozhodnutí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina o
závazném stanovisku k demolici domu č.p. 186 v ul. Rudé armády při splnění podmínek zachování
původních sklepních prostor .

V Počátkách dne 18. dubna 2016
Mgr. Karel Štefl
starosta města

