čj.: 952/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 29

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 30. srpna 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. Smlouvu o smlouvě budoucí na nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky odkoupením p.p.č.
4115/19 o výměře 89 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Počátky od pana Vladimíra
Janko, trv. bytem Pešinova č.p. 606, 394 64 Počátky, v zájmu majetkoprávního vypořádání
vlastnictví k pozemkům pod místní komunikací v ulici Pešinova, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2
s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou vč. daně z nabytí
nemovitých věcí
2. nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky bezúplatným převodem p.p.č. 4115/18 o výměře
192 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Počátky od České republiky zastoupené Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odborem odloučeného pracoviště Pelhřimov,
Pražská č.p. 127, 393 01 Pelhřimov, v zájmu majetkoprávního vypořádání vlastnictví k pozemkům
pod místní komunikací v ul. Pešinova s tím, že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s
kupní smlouvou vč. daně z nabytí nemovitých věcí

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. žádost manželů Ireny a Milana Flídrových, Moravská č.p. 296, 394 64 Počátky, o posouzení a
následné řešení nebezpečné dopravní situace v ulici Moravská na úrovni domu č.p. 296
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 30. zasedání rady ve čtvrtek 15.9. 2016 od 9,00 hodin v kanceláři starosty města
III.

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

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2016 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne
30.12. 2010 bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými
pravidly za těchto podmínek:
a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního
rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ)
Rozpočtové opatření č. 160043/2016
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
64 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
64 000,- Kč
Účelová investiční dotace od Kraje Vysočina je určena na realizaci akce „Obnova světelných zdrojů
VO místní část Prostý“.

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. 160044/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku 1 000 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku 1 000 000,- Kč
Zdůvodnění:
Snížením rezervy určené na granty budou pokryty výdaje na obnovu nezapsané kulturní památky
„Hřbitovní zeď Počátky“. Na akci byla získána dotace MZE z dotačního programu „Udržování a
obnova kulturního dědictví venkova“, která bude poskytnuta následně po vyúčtování a
zafinancování celé akce. Realizace akce musí být podle podmínek dotace provedena a vyúčtována
do 30.9.2016.
Rozpočtové opatření č. 160045/2016
Snížení výdajů – Pohřebnictví
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
200 000,- Kč
Zdůvodnění:
Převod částky vyčleněné ve schváleném rozpočtu na opravu hřbitovní zdi z kapitoly Pohřebnictví
na kapitolu Ochrana památek. (Pouze přesun na jinou kapitolu z důvodu přidělené dotace).

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.7. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – červenec 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 – červenec 2016, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
IV.

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

pověřuje:
1. vedoucího organizační složky Lesy města Počátky zajištěním zpracování žádosti na získání
dotace pro nákup lesní techniky
V.

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

schvaluje:
1. nejvýhodnější nabídku na dodávku zemního plynu pro město Počátky a jeho příspěvkové
organizace, předloženou v elektronické aukci fi. CONTE spol. s r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00
Praha 1, s nejnižší hodnotou nabídkového koeficientu 1,039 pro postupný nákup zemního plynu;
elektronické aukce se zúčastnily 4 firmy
2. použití betonové dlažby o rozměru 30 x 30 cm pro potřeby SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Počátky, Žižkova č.p. 583, 394 64 Počátky, v počtu 150 ks, s odběrem do konce září 2016
3. prodej použité betonové dlažby o rozměru 30 x 30 cm zájemci p. Jaroslavu Kosovi, bytem
Švermova č.p. 594, 394 64 Počátky, v počtu 50 ks za cenu 5,- Kč/ks s odběrem do konce září 2016
4. prodej vyřazeného vozíku od hasičské stříkačky p. Jiřímu Ondřejkovi, bytem Horní Vilímeč č.p. 16,
za předem stanovenou cenu 3.000,- Kč
VI.

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

neschvaluje:
1. využití služeb fi. D.A.S.Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, expozitura Jihlava, Chlumova č.p. 7,
586 01 Jihlava, v oblasti právní ochrany územní samosprávy, za nabídkovou cenu 19.850,- Kč/rok
pro 26 osob, s limitem pojistného plnění 1,000.000,- Kč (např. v oblasti občanskoprávních nároků
pojištěných osob na náhradu škody, nároku na náhradu škody způsobené veřejnou mocí,
pracovněprávních nároků pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům,
pracovněprávních sporů pojistníka se zaměstnanci a sporu pojištěných osob z komerčního
pojištění)

bere na vědomí:
1. výzvu Ing. Mariana Jurečky, ministerstva zemědělství ČR, adresovanou ministru kultury a obcím
ČR ve věci rodinného vstupného do muzeí a obdobných kulturních institucí; současná cena
rodinných vstupenek zpravidla zvýhodňuje pouze standardní rodiny (2 dospělí + 2 děti), přičemž
rodiny se 3 a více dětmi zůstávají zněvýhodňovány
2. žádost p. Jana Voharčíka, trv. bytem Moravská č.p. 259, Počátky, o odvolání z Komise pro
sestavení podmínek výběrového řízení na úpravu a rozšíření webových stránek Města Počátky
a následného výběru dodavatele z důvodu zamezení spekulací o možném střetu zájmu .

V Počátkách dne 1. září 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

