čj.: 706/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 26

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 15. června 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. nepřevádět do rozpočtu města roku 2016 nedočerpané rezervy rozpočtu z roku 2015:

•
•
•
•

krizovou rezervu
rezervu zastupitelstva města
rezervu na spoluúčast ke grantům
rezervu rozpočtu

-

ve výši
482.800,- Kč
ve výši
87.500,- Kč
ve výši
623.700,- Kč
ve výši 1,433.500,- Kč;

rezervy rozpočtu roku 2016, které jsou již ve schváleném rozpočtu 2016 zahrnuty, jsou dostatečné
a jejich navyšování není nutné; v případě potřeby lze použít naspořené prostředky předchozích let
2. projednání závěrečného účtu – hospodaření města za rok 2015 zpracovaný vedoucí finančního
odboru MěÚ ze dne 23.5. 2016, včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok 2015
č.j. KUJI 33904/2016 KO, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve
dnech 2. a 3. května 2016, která je součástí závěrečného účtu a v jejímž závěru byl zjištěn
nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o
přezkoumávání hospodaření (žádost města o přezkoumání byla podána po zákonném termínu)
3. závěrečný účet – hospodaření města za rok 2015, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ,
ze dne 23.5. 2016, včetně příloh a jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok 2015,
zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 33904/2016 KO, která
je součástí závěrečného účtu a dále podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje uzavření projednaného závěrečného účtu
města vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad; nedostatek zjištěný při
přezkoumání hospodaření byl již napraven včasným podáním žádosti o přezkoumání hospodaření
za rok 2016 dne 27.4. 2016
4. účetní závěrku Města Počátky za účetní období roku 2015, sestavenou k 31.12. 2015 (příloha,
rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty), podle novely zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášené
pod č. 239/2012 Sb., s účinností od 1.8. 2012 a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
5. vypracování projektové dokumentace na vybudování bowlingové dvoudráhy nad spojovací chodbou
mezi sportovní halou a budovou základní školy

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. zápis a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
31.5. 2016 ve věci projednání závěrečného účtu města Počátky za rok 2015, účetní závěrky města
Počátky za rok 2015, převodu nedočerpaných prostředků roku 2015 a postoupení pohledávky
dlužníka

II.

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

schvaluje:
1. termín konání 27. zasedání rady ve středu 20.7. 2016 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
III.

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

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 novém zápise v pořadí následujícího zasedání rady“
IV.

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. 160029/2016
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 červnu 2016 za měsíc květen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160030/2016
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 červnu 2016 za měsíc květen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160031/2016
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. 160032/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
70 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
70 000,- Kč
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce. Dotace je účelová a bude v příjmech i
výdajích sledována pod účelovým znakem 13015.
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. 160033/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
25 000,- Kč
Uvolněním prostředků z rezervy rady bude pokryto zpracování žádosti pro získání dotačního titulu
z IROP na zakoupení velkoobjemové CAS; objem dotace pro obce činí 90 % uznatelných nákladů.
Uvolnění prostředků bylo schváleno na 23. zasedání RM dne 4. května 2016.

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. 160034/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní tělovýchovná činnost
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní tělovýchovná činnost
o částku
2 000,- Kč
Finanční dar České spořitelny určený na akci Valchovské cákání pokryje náklady spojené s touto
akcí.

bere na vědomí:
1. uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Městské muzeum
Počátky na pokrytí nerozpočtovaných položek v celkové částce 28.500,- Kč; částka bude využita
na výměnu hasicích přístrojů a modernizaci domovních zvonků
2. přehled hospodaření města Počátky k 31.5. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
3. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – květen 2016, s daňovými příjmy
za stejné období let 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu
4. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – květen 2016, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
5. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až
březen 2016
6. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období leden až
březen 2016
7. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období leden
až březen 2016
8. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období leden až březen 2016
V.

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

bere na vědomí:
1. oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny v průběhu
hlavních prázdnin od 1.7. do 31.8. 2016 s tím, že pravidelný provoz bude opět zahájen dne 1.9.
2016 od 6,30 hodin; školní jídelna bude provozována po celou dobu hlavních prázdnin a bude vařit
pro mateřskou školu a externí strávníky
2. přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných
v Počátkách v červnu 2016, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky
VI.

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

bere na vědomí:
1. zprávu Dozorčí rady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky č. 17 se zhodnocením činnosti
společnosti za rok 2015, výsledku hospodaření dle řádné účetní uzávěrky za rok 2015, kalkulací
ceny vody za rok 2015, informací o stavu majetku společnosti, o úpravě platů zaměstnancům,
o seznamu pohledávek a změně odběratele energií
VII.

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

bere na vědomí:
1. Zápis se schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 13.6. 2016 ve věci kontroly
připravenosti programu pro návštěvu zástupců partnerské obce Lokca ze Slovenska ve dnech 23.6.
až 26.6. 2016

2. rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov ve věci povolení úplné uzavírky silnice
III/13212 ul. Nádražní v Počátkách v době od 20.6. do 8.7. 2016 z důvodu kompletní rekonstrukce
silnice v úseku cca 250 m
VIII.

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

schvaluje:
1. „Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů“ uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám.
č.p. 1, Počátky (zastupující zadavatel) a Městským muzeem Počátky, Palackého nám. č.p. 27,
Počátky, Kulturním zařízením města Počátky, Palackého nám. č.p. 7, Počátky, Základní školou
Otokara Březiny Počátky, Komenského sady č.p. 387, Počátky, Mateřskou školou Počátky,
Komenského sady č.p. 556, Počátky, Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky, Horní č.p. 87,
Počátky a fi. TEGAL spol. s r.o., Horní č.p. 83, Počátky (smluvní strany nebo účastníci smlouvy);
zadavatel a smluvní strany tvoří sdružení zadavatelů za účelem společného postupu při zadání
veřejných zakázek, s cílem výběru nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu,
vč. uzavření příslušných smluv
2. zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Sdružené dodávky
zemního plynu pro město Počátky a jeho příspěvkové organizace“
3. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdější předpisů „Sdružené dodávky zemního plynu pro město Počátky a jeho příspěvkové
organizace“
4. komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k projektu „Realizace veřejné zakázky na dodávky
zemního plynu formou postupného nákupu pro roky 2017 – 2020“ ve složení:
členové komise:
Dana Jilečková (Ensytra s.r.o., Mohelnice)
Petr Zadák (vedoucí stav. odboru MěÚ Počátky)
Karel Šimánek (člen Rady města Počátky)
Štěpán Černoš (člen Rady města Počátky)
Karel Štefl (starosta města Počátky)

náhradníci:
Pavlína Nováková
David Brýna
Martin Pavlíček
Karel Holý
Drahoslav Kadlec

5. komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k projektu veřejné zakázky “Zásahová cisternová
automobilová stříkačka CAS-20 – Počátky“ ve složení:
členové komise:
náhradníci:
Drahoslav Kadlec (člen SDH Počátky)
Vladimír Janko
Lukáš Janko (příslušník HZS Jihočeského kraje)
Radek Kadlec (příslušník HZS Kraje Vysočina)
Robert Kubíček (příslušník HZS Jihočeského kraje)
Jan Svoboda (příslušník HZS Kraje Vysočina)
6. nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektu „Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele
v Počátkách“, předloženou v elektronické aukci ve dnech od 23.5. do 14.6. 2016 fi. HORA s.r.o.,
Stavební a obchodní spol., Tržní 274, 390 01 Tábor, v celkové ceně díla 1,218.000,00 Kč bez DPH;
výběrového řízení se účastnily 3 firmy
7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Senior klubem, Lipárky 531, 394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených
s činností Senior klubu v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Klubem deskových her Počátky, z.s., Vodičkova 148, 394 64 Počátky
„příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních
výdajů spojených s činností Klubu deskových her, z.s., Počátky v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a MC Lvíček, o.s., Sídliště 577, 394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených
s činností MC Lvíček, o.s., v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Českým svazem chovatelů, základní organizací Počátky, Rudé armády 312,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Českého svazu chovatelů, ZO Počátky v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Junákem-českým skautem, přístavem Modrá Kotva Žirovnice, z.s. oddílem
Sušené tresky Počátky, Kuželna 755, 394 68 Žirovnice „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 8.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Junákačeského skautu, přístavu Modrá Kotva Žirovnice, z.s., oddílu Sušená treska Počátky v roce
2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Počátky, Sídliště 573,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Českého svazu včelařů, o.s., ZO Počátky v roce
2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Počátky, Žižkova 589,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Českého rybářského svazu, z.s., MO Počátky v roce
2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Počátky, Žižkova 589,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Českého rybářského svazu, z.s., MO Počátky v roce
2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Počátky, Žižkova 589,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Českého rybářského svazu, z.s., MO Počátky v roce
2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s.,
v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s.,
v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s.,
v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
SPV, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
VHT, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
kopané, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
kopané, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.500,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
kopané, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
kopané, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
šachy, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Tělovýchovnou jednotou Spartaku Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Tělovýchovné jednoty Spartaku Počátky, z.s., oddíl
šachy, v roce 2016

•

uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 00248843
„poskytovatelem“ a Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Počátky, Žižkova 583,
394 64 Počátky „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000,- Kč na pokrytí části
neinvestičních výdajů spojených s činností Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Počátky v roce 2016

8. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Václavovi Matějů, bytem Počátky, Žirovnická
491, v počtu 150 ks za cenu 10,- Kč/ks; dlažba bude prodána z místa za překladištěm TKO po
úhradě příslušné částky v pokladně finančního odboru MěÚ v Počátkách
9. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Miroslavu Pastuškovi, bytem Počátky, Tovární
128, v počtu 50 ks za cenu 10,- Kč/ks; dlažba bude prodána z místa za překladištěm TKO po
úhradě příslušné částky v pokladně finančního odboru MěÚ v Počátkách
10. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Jiřímu Dvořákovi, bytem Vesce č.p. 42,
v počtu 150 ks za cenu 10,- Kč/ks; dlažba bude prodána z místa za překladištěm TKO po
úhradě příslušné částky v pokladně finančního odboru MěÚ v Počátkách
11. prodej použité betonové dlažby 50 x 50 cm zájemci p. Petru Kociánovi, bytem Počátky, Nádražní
431, v počtu 70 ks za cenu 10,- Kč/ks; dlažba bude prodána z místa za překladištěm TKO po
úhradě příslušné částky v pokladně finančního odboru MěÚ v Počátkách

bere na vědomí:
1. Protokol o otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek předložených při výzvě na akci „Oprava
fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkách“; komise ve složení Petr Zadák (vedoucí
stavebního odboru), David Brýna (pracovník stavebního odboru) a Karel Štefl (starosta města)
převzala v řádné soutěžní lhůtě dne 13.6. 2016 nabídky v požadovaném rozsahu od fi:
HORA s.r.o., Stavební a obchodní spol., Tržní 274, 390 01 Tábor
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IZOWEN a.s., Chudenická 1057/34, 102 00 Praha 10
IX.

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

bere na vědomí:
1. poděkování starostky obce Veselá Sboru dobrovolných hasičů Počátky za pomoc při odstraňování
následků prudkých dešťů v odpoledních hodinách dne 31.5. 2016

2. poděkování Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, za dosavadní podporu a
zaslání nového vydání Zpravodaje č. 2/2016
3. odsouhlasenou změnu adresního PSČ pro místní části města Počátky - obce Heřmaneč, Horní
Vilímeč, Prostý, Léskovec a Vesce ze stávajícího 394 68 (Žirovnice) na 394 64 (Počátky); změna
bude provedena k 1.7. 2016; adresáti budou o změně informováni ze strany České pošty, s.p.,
Doručovací a účelové sítě JČ, Senovážné nám. 240/1, 370 81 České Budějovice 1
4. získání titulu „STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015“ uděleného Svazem podnikatelů ve
stavebnictví ČR, Kraje Vysočina, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, Spolkem Stavba Vysočiny stavbě Palackého náměstí, Počátky, za řešení, které přispělo
k sjednocení a celistvosti daného prostoru při respektování historických souvislostí a dále získání
„CENY VEŘEJNOSTI STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015“ na základě SMS hlasování a
„CENY HEJTMANA STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015“

V Počátkách dne 20. června 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

