č.j.: 707/2016/STAR.

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 28. června 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 doplněném znění
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

2. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: revokaci usnesení
Zastupitelstva města Počátky č. 9/2016 ze dne 26.4. 2016 bod I. odst. 4, kterým bylo schváleno
vyhlášení záměru na převod p.p.č. 3453/1 (louka) o výměře 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, s podmínkou, že 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
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

3. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 3453/1 (louka) o výměře 200 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, s podmínkou, že 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
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

4. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 3453/1 (louka) o výměře 300 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci
p. Ondřeji 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, s podmínkou, že 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
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

5. podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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)
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

6. podle § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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 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
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

7. podle § 84 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

8. podle § 84 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Mgr.H.V. Konvalinková

(přítomno 13)

9. 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. 24/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
31 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
31 000,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků. Částka bude základní škole převedena
formou příspěvku na činnost.

Rozpočtové opatření č. 25/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
62 451,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
62 451,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodu vzdělávacích
činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na
školních sportovištích. ZŠ částku obdrží formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 26/2016
Zvýšení financování
o částku
190 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
190 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude dofinancována oprava příjezdové komunikace
do Lázní Sv. Kateřina (rozpočtové opatření č. 8/2016 na částku 650 000,- Kč). O tuto částku bude
ponížen převod nedočerpaných výdajů z roku 2015.
Rozpočtové opatření č. 27/2016
Zvýšení příjmů – Ost. správa ve vodním hospodářství
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana přírody a krajiny
o částku
25 000,- Kč
Příjem z pokuty uložené za porušení zákona o vodách musí být použit na úhradu výdajů
vynaložených na ochranu životního prostředí.
Rozpočtové opatření č. 28/2016
Zvýšení příjmů – Mateřské školy
o částku
11 450,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
11 450,- Kč
Příjmy z prodeje vybavení kuchyně v MŠ budou převedeny Mateřské škole formou příspěvku na
činnost.
Rozpočtové opatření č. 29/2016
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
19 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
19 500,- Kč
Příjmy z pojistného plnění za škodu na veřejném osvětlení budou přesunuty do rezervy rozpočtu,
protože úhrada prací na odstranění způsobené škody byla v loňském roce z rezervy rozpočtu
pokryta.
Rozpočtové opatření č. 30/2016
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
40 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
29 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
23 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
40 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
29 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
23 000,- Kč
Příjmy z poskytnutých služeb a dobropisů, nahodilé příjmy budou použity k úhradě výdajů
příslušných paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 31/2016
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
38 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
38 300,- Kč
Přijaté náhrady za pohřby, které byly vypravené na náklady obce, budou použity na úhradu
dalších sociálních pohřbů.
Rozpočtové opatření č. 32/2016
Zvýšení přímů – Splátky půjček od podnikatelských subjektů o částku
500 000,- Kč
Snížení financování
o částku
500 000,- Kč
Splátky půjček od VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 33/2016
Zvýšení přímů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku
30 000,- Kč
Snížení financování
o částku
30 000,- Kč
Přijaté úroky z půjček poskytnutých VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených
prostředků.

Rozpočtové opatření č. 34/2016
Použití výsledku hospodaření města Počátky za rok 2015
Zvýšení financování - Převod z FRR
o částku
8 883 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
563 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
162 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
1 180 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Rozhlas a televize
o částku
22 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
199 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
1 079 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
145 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
1 701 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 485 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
132 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
176 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
372 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
155 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
16 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana přírody a krajiny
o částku
56 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
30 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
155 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
51 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
1 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče o částku
7 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
138 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
907 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
86 200,- Kč
Při schvalování rozpočtu na rok 2016 nebyly známy výsledky hospodaření s rozpočtem
jednotlivých složek. Na základě zastupitelstvem schváleného principu jsou prostředky uspořené na
pol. 5137,5169,5171 a 612. převedeny k čerpání do dalšího roku. Úspory bytového a nebytového
hospodářství jsou převáděny v plné výši a zahrnují i přeplatky z vyúčtování služeb spojených
s pronájmem. Na základě doporučení rady města a finančního výboru zastupitelstva nejsou
převáděny tyto nedočerpané zůstatky rezerv rozpočtu roku 2015 – krizová rezerva, rezerva na
spoluúčast ke grantům, rezerva rozpočty a rezerva zastupitelstva. Dále se nepřevádí nedočerpané
prostředky na příspěvky pro podporu spolků, prostředky na opravu fasád na Palackého náměstí a
příspěvek na narozené dítě.
Veškeré uspořené prostředky jsou součástí výsledku hospodaření.
Na základě tohoto principu jsou převedeny prostředky na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Druh výdaje
Nedočerpané výdaje Převedeno do r. 2016
Odchyt volně pobíhajících zvířat
55 000,00
55 000,00
Lesy - úspora na položkách
563 273,81
563 300,00
Komunikace - úspora výdajů (VTS)
162 038,80
162 000,00
Komunikace – úspora výdajů vč. chodníku Vesce (převod ponížen o
rozp.opatření č. 2/2016, č. 23/2016 a návrh č. 25/2016)
4 130 599,27
1 180 600,00
Obnova památek (již převedeno)
417 300,00
0,00
Veřejný rozhlas
22 100,00
22 100,00
SPOZ
0,00
0,00
Komise pro partnerskou spolupráci
199 392,00
199 400,00
Komise pro podporu spolků
20 000,00
0,00
Bytové hospodářství (včetně vyúčtování služeb)
1 079 296,90
1 079 300,00
Bytové hospodářství - projekt na čp. 186
145 000,00
145 000,00
Nebytové hospodářství (včetně vyúčtování služeb)
1 701 534,19
1 701 500,00
Veřejné osvětlení – úspory
0,00
0,00
Příspěvky na opravu fasád (rozpočet 2016 převedeno 314 000,-)
500 000,00
0,00
Komunální služby a územní rozvoj
1 485 800,00
1 485 800,00
Projekty z fondů EU
132 900,00
132 900,00
Výkup pozemků - stavební parcely ( 2 250 000,- v rozpočtu 2016)
2 426 796,00
176 800,00
Zpracování projektů a studií
372 700,00
372 700,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
155 262,48
155 300,00
Využívání a zneškodňování komunál. Odpadů
0,00
0,00
Využívání a zneškodňování ost. Odpadů
16 608,45
16 600,00
Ochrana přírody a krajiny § 3744,3749
56 155,40
56 200,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Zeleň v Počátkách
Veřejná zeleň – úspora výdajů (VTS)
Pečovatelská služba - úspora na položkách
Den přírody
Příspěvek na narozené dítě
Péče o důchodce
SDH - úspora na položkách
Místní správa /MěÚ/ - úspora na položkách
Rezerva – krizové řízení
Rezerva - zastupitelstvo města
Rezerva - rada města
Rezerva na vl. investiční činnost
Rezerva - spoluúčast granty
Rezerva rozpočtu
Nedočerpané výdaje celkem

30 631,00
155 390,71
51 441,00
1 945,19
104 041,50
7 494,00
137 994,18
907 616,84
482 800,00
87 500,00
86 196,00
0,00
623 710,00
1 433 491,00
17 752 008,72

37. Vratka nevyčerpané dotace
38. Platba DPH za IV.Q 2015 (již narozpočtováno)

Rozpočtové zabezpečení
organizačních složek:

příjmů

30 600,00
155 400,00
51 400,00
1 900,00
0,00
7 500,00
138 000,00
907 600,00
0,00
0,00
86 200,00
0,00
0,00
0,00
8 883 100,00

0,00
558 494,00

a výdajů sociálního fondu zaměstnanců MěÚ a

Rozpočtové opatření č. 35/2016
Zvýšení zůstatku – Sociální fond
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Splátky půjček od občanů
o částku
5 000,- Kč
Splátky poskytnutých půjček ze sociálního fondu zaměstnancům MěÚ a jeho zařízení jsou
příjmem sociálního fondu.
Rozpočtové opatření č. 36/2016
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
170 000,- Kč
Zvýšení financování – Převod ze sociálního fondu
o částku
170 000,- Kč
Jedná se o výdaje sociálního fondu /příspěvek na obědy, nepeněžní dary k pracovním a životním
výročím, poskytnuté půjčky apod./, které nesmí být hrazeny přímo ze soc. fondu, ale musí být
součástí rozpočtového hospodaření. Výdaje jsou kryty převodem ze sociálního fondu.
pro 11

proti 0

zdržel se 1 – Mgr.H.V. Konvalinková
Š. Černoš

(přítomno 13)

10. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: podporu JSDH Počátky
a podání žádosti o podporu z IROP č. 36 – Stanice IZS; v případě úspěšného vyhodnocení
dotační žádosti bude do rozpočtu na rok 2017 alokována částka potřebná na spolufinancování
projektu
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Ing. L. Janko

(přítomno 13)

11. podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 12. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 27.9. 2016 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
pro 13

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

Ukládá:

1. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: radě města zabývat
se námitkami zjištěnými v zápisech z 9. a 10. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města
a na příštím zasedání zastupitelstva navrhnout jejich řešení
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

III.

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 64/4 o výměře 88 m2 (parcela je již oddělena geometrickým plánem z p.p.č. 64/4)
v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému zájemci p. Petru Jelínkovi, trv. bytem Švermova 487,
394 64 Počátky, za účelem vybudování příjezdové a přístupové cesty k plánovanému rodinnému
domu na sousední p.p.č. 64/5, která je ve vlastnictví žadatele, za cenu minimálně 70,- Kč/m2
s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy; kupní smlouva bude uzavřena s věcným břemenem, neboť na hranici požadované p.p. se
nachází vodovodní potrubí v majetku VTS s.r.o. Počátky a do předmětné části pozemku zasahuje
ochranné pásmo vodovodu; žadatel zajistí na vlastní náklady propustnost příkopu o příslušné
kapacitě
pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Mgr. H.V. Konvalinková
O. Marek

(přítomno 14)

2. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 64/4 o výměře 77 m2 (parcela je již oddělena geometrickým plánem z p.p.č. 64/4)
v k.ú. Vesce u Počátek, předem určeným zájemcům manž. Ing. Tomášovi a Evě Prášilovým,
trv. bytem Sídliště 555, 394 64 Počátky, za účelem vybudování příjezdové a přístupové
cesty k plánovanému rodinnému domu na sousední p.p.č. 64/8, která je ve vlastnictví žadatelů,
za cenu minimálně 70,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí
a náklady spojené s uzavřením smlouvy; kupní smlouva bude uzavřena s věcným břemenem,
neboť na hranici požadované p.p. se nachází vodovodní potrubí v majetku VTS s.r.o. Počátky a do
předmětné části pozemku zasahuje ochranné pásmo vodovodu; žadatelé zajistí na vlastní
náklady propustnost příkopu o příslušné kapacitě
pro 12

IV.

proti 0

zdržel se 2 – Mgr. H.V. Konvalinková
O. Marek

(přítomno 14)

Odkládá:

1. podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů: rozhodnutí o vypracování
projektové dokumentace na vybudování bowlingové dvoudráhy nad spojovací chodbou mezi
sportovní halou a budovou základní školy – st.p.č. 1083 a zváží možnost provedení ankety
případného zájmu mezi občany o bowlingovou dráhu v Počátkách
pro 8

V.

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. K.Štefl
M. Pavlíček
Ing. D. Kadlec
O. Marek
F. Vichr

(přítomno 13)

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení
z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 20.4. 2016
ve věci kontroly splnění usnesení 8. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení rady města č.
20 a 21/2016 a z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 16.6. 2016 ve věci kontroly splnění usnesení 9. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení
rady města č. 22, 23 a 24/2016
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

2. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápisy a usnesení
z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 31.5. 2016 ve
věci projednání závěrečného účtu města za rok 2015, účetní závěrky města za rok 2015, převodu
nedočerpaných prostředků roku 2015 a postoupení pohledávky - Park Fontana s.r.o.
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 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:
změny schválené na 23. zasedání rady dne 4.5. 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)
Rozpočtové opatření č. 160023/2016
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 květnu 2016 za měsíc duben 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160024/2016
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 květnu 2016 za měsíc duben 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
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. 160025/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
20 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pořízení popelnic a plastových pytlů s logem
SOMPO, které jsou určeny pro prodej občanům. Příjmy z prodeje budou následně do rezervy
rozpočtu navráceny.
Rozpočtové opatření č. 160026/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
50 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na akci „Den přírody“ do doby přijetí
předpokládaných příjmů ze vstupného a reklam. Příjmy budou následně do rezervy rozpočtu
navráceny.
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. 160027/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
95 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
95 000,- Kč
Příjmy z již uzavřených smluv o reklamě nebo darovacích smluv budou pokryty náklady na akci
„Den přírody“ do doby přijetí předpokládaných příjmů ze vstupného a reklam.
(Ve schváleném rozpočtu 2016 je vyčleněna na akci „Den přírody“ částka 150 000,- Kč.
Předpokládané výdaje jsou ccy 300 tis. Kč, které budou dokryty právě příjmy z reklam, z darů a ze
vstupného).
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z
příjmu právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 160028/2016
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství

o částku
o částku
o částku
o částku

141 900,- Kč
9 900,- Kč
5 700,- Kč
33 900,- Kč

Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
600,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
300,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
4 300,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
400,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
16 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
2 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
177 700,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za I.Q 2016.

změny schválené na 26. zasedání rady dne 14.6. 2016
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.
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

V Počátkách dne 30.6. 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

