k čj.: 58 /2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 38
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 7. ledna 2005

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. převod výsledku hospodaření organizační složky Lesy města Počátky z roku 2004 zpět do
rozpočtu organizační složky na nákup ojetého motorového vozidla, na základě žádosti jejího
vedoucího
2. rozpočtovou změnu na pokrytí nákladů pro zřízení nového odběrného místa u garáží bývalé VVN
Počátky v Nádražní ulici v ceně 39.904,- Kč a tuto úhradu pokrýt prostředky získanými z prodeje
jednotlivých garáží; (prodej garáže č. 4 byl schválen dne 29.12. 2004 a prostředky nebyly
narozpočtovány); garáže byly původně připojeny vnitřním rozvodem z areálu VVN a jejím
prodejem došlo k odpojení

neměnit:
1. usnesení předchozího zastupitelstva ze 13. zasedání konaného dne 16.11. 2000 ve věci „výběru“
pověřené obce III. pro Počátky a místní části, kdy bylo na základě výsledků veřejné ankety
schváleno město Pelhřimov, které bylo vybráno i v 1. studii MV ČR a zachovat stávající stav;
město Kamenice nad Lipou předložilo nový návrh na reformu veřejné správy s možností vytvoření
správního obvodu s pověřením III. stupně výkonu státní správy, kterou by pro navrhovaný správní
obvod vykonával Městský úřad v Kamenici nad Lipou jako úřad s rozšířenou působností
II.

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

schvaluje:
1. plán oprav a údržby na rok 2005 předložený RK Koubská s.r.o., správcem městského bytového i
nebytového fondu, s výjimkou plánovaných oprav domu čp. 308 v ul. Rudé armády a žádá o
předložení pozměněného návrhu

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 30.10.2004
2. zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
III.

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

schvaluje:
1. ukládá řediteli ZŠ předložit radě do 4.2. 2005
sportovních kroužků konaných ve sportovní hale

rozvrh hodin tělesné výchovy a rozvrh

2. po projednání současného stavu svých zařízení a organizačních složek, ukládá vedoucím zařízení
města a organizačních složek předložit do 28. 2. 2005 výhledovou studii do roku 2010 v rámci
svých kompetencí

bere na vědomí:
1. kalkulaci č. 2 na obědy pro rok 2005 předloženou ředitelem ZŠ Počátky

2. oznámení o uzavření provozu Mateřské školy Počátky po dobu vánočních prázdnin a to od
27.12. do 31.12. 2004
3. informace odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, o změnách
zřizovacích listin v souvislosti se změnou názvů škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
IV.

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

schvaluje:
1. po projednání celkem 6-ti dopisů zaslaných paní Evou Doskočilovou, Počátky čp. 313, ruší
usnesení rady z 37. zasedání, kterým schválila zahájení stavebního řízení na úpravu části tarasu
a pověřuje Vodotechnické služby s.r.o. provedením drobných terénních úprav městského
pozemku s podmínkou, že náklady budou hrazeny žadatelem, panem Františkem Zábojem,
Počátky čp. 312
V.

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

bere na vědomí:
1. informace starosty z místní části Léskovec
2. zápis ze schůze Výboru pro partnerskou spolupráci ze dne 13.12. 2004
VI.

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

schvaluje:
1. konečný návrh Smlouvy o výpůjčce tělovýchovného zařízení mezi Městem Počátky a TJ
Spartakem Počátky; potvrzená smlouva je nedílnou součástí tohoto prvopisu
2. předkládá návrh Smlouvy o výpůjčce tělovýchovného zařízení mezi Městem Počátky a SDH
Počátky; předložený návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto prvopisu
3. výši ceny vstupného do haly pro nečleny TJ Spartak Počátky a SDH Počátky na hodiny v rámci
cvičebního rozvrhu
4. Smlouvu o připojení č. 44-04-PI-0573 a zřízení nového OM v Nádražní ulici z důvodu odpojení
bývalých garáží VVN od elektrické energie; prodejem areálu bývalé VVN Počátky došlo k odpojení
garáží, které byly původně vnitřním rozvodem z areálu připojeny; cena přípojky dle vyjádření JČE
a.s. činí 39.904 Kč
5. uzavřít smlouvu a poskytování LSPP pro dospělé, děti a dorost s Nemocnicí Pelhřimov na 1. Q
roku 2005
6. žádost Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o ukončení nájemní smlouvy na prostory
sloužící k poskytování LSPP v čp. 442 v Žirovnické ulici v Počátkách dohodou k 31.12. 2004
7. ukončení nájemní smlouvy v čp. 442 v Žirovnické ulici v Počátkách a ukládá nabídnout vedení
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina vhodnější dislokační řešení
8. výměnu bytu č. 6 v přízemí Domu s pečovatelskou službou čp. 256 v Počátkách za byt č. 4
v přízemí na základě žádosti paní Marie Ištokové
9. opravu sprchového koutu v bytě č. 11 po zemřelé paní Kárníkové v DPS I. čp. 256 v Počátkách
10. Smlouvu o dílo číslo: 19/04 mezi Městem Počátky a zhotovitelem WAY projekt s.r.o. Jindřichův
Hradec na projekt stavby: „Místní komunikace Nad Lipárky v Počátkách“, který bude dodán
v termínu do 30.4. 2005 za cenu 51.170,- Kč včetně DPH
11. Smlouvu o dílo číslo: 20/04 mezi Městem Počátky a zhotovitelem WAY projekt s.r.o. Jindřichův
Hradec na projekt stavby: „Stavební úpravy ulice Švermovy v Počátkách“, který bude dodán
v termínu do 31.5. 2005 za cenu 62.356,- Kč včetně DPH

bere na vědomí:
1. Dodatek č. 47 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99 uzavřené mezi
Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice a Městem Počátky
VII.

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

schvaluje:
1. řešit problém z žádosti MUDr. Karla Křepinského v občanskoprávním řízení a konstatuje, že plášť
domu je společným vlastnictvím sdružení vlastníků bytových jednotek
2. s přihlédnutím k ust. § 39 odst.1 cit. zákona, vyhlásit záměr na pronájem části p.p. 230/1 o výměře
234 m2 v k.ú Počátky předem určenému zájemci panu Bohuslavu Vlčkovi, bytem Počátky,
Tovární 127, za předpokladu volného přístupu ke kanalizačnímu sběrači a revizní šachtě a
zároveň zákazu budování staveb, vysazování stromů a keřů

bere na vědomí:
1. nabídku na připojení Městského úřadu v Počátkách k internetu prostřednictvím bezdrátové
technologie WIFI, předloženou od firmy ELZY Počátky spol. s r.o.
2. informace zaslané firmou KVINTA podílnická plyn spol. s r.o. o vývoji ve společnosti Jihočeská
plynárenská a.s. (JČP)
3. odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně
k záměru změny povrchu „Silnice III/13417 Počátky“, včetně úpravy okolních ploch v Městské
památkové zóně Počátky (dále MPZ) - (ulice Lázeňská)
4. oznámení Městského úřadu Pelhřimov, odboru školství a kultury k záměru změny povrchu „Silnice
III/13417 Počátky“, včetně úpravy okolních ploch v MPZ Počátky - (ulice Lázeňská)
5. zápis z kontrolního dne akce restaurování výmalby zasedacího sálu v Horní ulici čp. 87 „Stará
pošta“ v Počátkách, ze dne 21.12. 2004
6. poděkování od paní Marie Zadražilové, nyní bytem Proseč u Pošné, za vánoční dárek zaslaný
městem Počátky
7. vyjádření Městského úřadu Počátky, stavebního odboru k dopisu Ing. Šťastné, Krajová 649,
Liberec dotazující se na majetkové vztahy okolních pozemků rekreačního střediska Volmanec
8. kalkulace celodenní stravy předloženou ředitelkou MŠ Počátky
9. dopis zaslaný firmou Nemocnice Počátky s.r.o., o problematice možného pronájmu stravovacího
zařízení MŠ Počátky
10. informaci o možnosti bezúplatného rozebrání vybouraných oken z hasičské zbrojnice - stejný
postup jako u ZŠ
11. zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ze dne 26.10. 2004
12. žádost o příspěvek na činnost zaslanou sdružením pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina
a oznamujeme, že ZM schválilo dne 29.12. 2004 rozpočet Města Počátky a tomuto sdružení byl
schválen příspěvek ve výši 1.500,- Kč
13. informace zaslané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska týkající se výběrového
řízení pro konání Konference SHS v r. 2006 a Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2006 .

V Počátkách dne 14.1. 2005
ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

