č.j.: 1035/2016/STAR.

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 27. září 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 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Statut Počáteckého
zpravodaje v úplném znění dle pozměňujících návrhů
pro 12

proti 1 – M. Pavlíček

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 84 odst.2 písm.d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: novou Zřizovací
listinu organizační složky Lesy Města Počátky s účinností od 1.10. 2016
pro 9

proti 3 – O. Marek
M. Pavlíček
F. Vichr

zdržel se 1 – Ing. D. Kadlec

(přítomno 13)

4. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zástupce města pro
spolupráci s odborem výstavby, oddělením územního plánu MěÚ Pelhřimov, při zpracování návrhu
„Zprávy o uplatňování Územního plánu Počátky“ za uplynulé období 12/2012 až 12/2016 a ve
smyslu ustanovení § 47 odst. 1 - 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
určuje pro tuto činnost Mgr. Karla Štefla, starostu města
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

5. podle § 55 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu: nepodávat návrh
na zadání změny Územního plánu Počátky před projednáním Zprávy o uplatňování Územního
plánu Počátky
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

6. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 69/9 o výměře 371 m2, p.p.č. 440/2 o výměře 650 m2 a p.p.č. 440/10 o výměře
270 m2 v k.ú. Prostý, předem určeným zájemcům – manželům RNDr. Janě Šídlové a JUDr. Jiřímu
Šídlovi, bytem Malá 967, 252 62 Horoměřice, za cenu minimálně 10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

7. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
darování nemovitostí z majetku Města Počátky předem určenému zájemci - Kraji Vysočina se
sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, v rámci majetkoprávního vyrovnání s tím, že jako nabyvatel zaplatí
daň nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování; nemovitosti budou
darovány s podmínkou zápisu bezplatného věcného břemene spojeného s právem údržby a oprav
inženýrských sítí v majetku města; jedná se o nově zaměřené pozemky vedle silnice II/132 v ulici
Stodolní, v celkové výměře 1.917 m2 :
p.p.č. 4470/1 (díl a) o výměře 1.833 m2 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 4470/1 (díl b) o výměře
84 m2 - ostatní plocha, silnice, v k.ú. Počátky
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

8. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitostí do
majetku Města Počátky přijetím daru od Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Źižkova 57, v rámci
majetkoprávního vyrovnání, po dokončení rekonstrukce povrchů silnic II/132 v ulici Stodolní a
III/13418 v ulici Březinova s tím, že město ponese náklady spojené s uzavřením smlouvy o
darování, jedná se o nově zaměřené pozemky okolo silnic, v celkové výměře 2.154 m2:
p.p.č. 4474/4
p.p.č. 4474/27

o výměře 1.109 m2 - ostatní plocha, silnice
o výměře 533 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p.p.č. 4524/12 (díl f) o výměře
p.p.č. 4524/90
o výměře
p.p.č. 4524/91
o výměře
pro 13

proti 0

185 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
171 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
156 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Počátky
zdržel se 0

(přítomno 13)

9. podle § 85 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

10. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Ing. L. Janko

(přítomno 13)

11. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky předem určenému zájemci za účelem výstavby rodinného domu
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
část p.p.č. 3453/1 (louka)
za cenu
nabyvatel
pro 12

proti 0

o výměře 200 m2
250,- Kč/m2
p. Jakub Šohaj, trv. bytem Lipárky č.p. 530, 394 64 Počátky
zdržel se 0

(přítomno 12)

12. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky předem určenému zájemci za účelem výstavby rodinného domu
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
část p.p.č. 3453/1 (louka)
za cenu
nabyvatel
pro 13

proti 0

o výměře 300 m2
250,- Kč/m2
p. Ondřej Šohaj, trv. bytem Lipárky č.p. 530, 394 64 Počátky
zdržel se 0

(přítomno 13)

13. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 56.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky (poskytovatel
dotace) a p. Kateřinou Reid (příjemce dotace), bytem Palackého nám. 33, 394 64 Počátky, na
obnovu fasády domu č.p. 33 umístěného na pozemku st.p.č. 10 v městské památkové zóně na
Palackého náměstí v Počátkách, v rozsahu prací „Oprava fasády štítu domu orientovaného do
Palackého náměstí o výměře 140 m2; finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky
v celkové výši dotace 56.000,- Kč; spolumajitelka nemovitosti předložila v žádosti rozpočet na
opravu fasády o výměře 181 m2, případný rozdíl v ploše členité fasády, zjištěný fyzickým
přeměřením po výstavbě lešení, bude řešen dodatkem smlouvy
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

14. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 71.400,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky (poskytovatel
dotace) a p. Janou Jankovou (příjemce dotace), bytem Pešinova ul. 606, 394 64 Počátky, na
obnovu fasády domu č.p. 28 umístěného na pozemku st.p.č. 39 v městské památkové zóně na
Palackého náměstí v Počátkách, v rozsahu prací „Oprava fasády do náměstí a nároží do ulice
Rudé armády“ (obojí v pohledové ploše z Palackého náměstí) o výměře 178,5 m2; finanční
příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky v celkové výši dotace 71.400,- Kč
pro 11

proti 0

zdržel se 2 – Ing. L. Janko
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

15. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 373.200,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky (poskytovatel
dotace) a Mgr. Miroslavou Samcovou (příjemce dotace), bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice,
na obnovu nemovité kulturní památky – dům v ulici Lázeňská č.p. 340, st.p.č. 267/3, Počátky,
v rozsahu prací „Restaurování zelených historických tapet, konzervace historických vínových tapet,
komplexní oprava vnitřních i vnějších prostor, rekonstrukce sloupových kamen a další související
práce; finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky ve výši 62.200 a dotace
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši 311.000,- Kč
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

16. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 116.425,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky (poskytovatel
dotace) a p. Marií Sochorovou (příjemce dotace), bytem Palackého nám. č.p. 6, 394 64 Počátky,
na obnovu nemovité kulturní památky – dům na Palackého nám. č.p. 6 umístěného na pozemku
st.p.č. 15 v městské památkové zóně na Palackého náměstí v Počátkách, v rozsahu prací
„Oprava fasády - omítek včetně nátěru, oprava a nátěr dveří a další související práce“; finanční
příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky ve výši 19.425,- Kč a dotace Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši 97.000,- Kč
pro 12

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

17. 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. 38/2016
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. 39/2016
Zvýšení příjmů – Základní školy
o částku
63 282,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
63 282,- Kč
Účelový příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny na spoluúčast
k dotaci na akci „Zabezpečení školní sítě“ bude pokryt snížením rezervy na spoluúčast ke
grantům. Příspěvek je poskytován jako záloha a bude předmětem finančního vypořádání po
skutečném přijetí dotace.
Rozpočtové opatření č. 40/2016
Zvýšení příjmů – Silnice
o částku
15 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
22 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Silnice
o částku
15 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
22 500,- Kč
Příjmy z prodeje majetku, příjmy z poskytnutých služeb a nahodilé příjmy budou použity k úhradě
výdajů příslušných paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 41/2016
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
115 000,- Kč
Nerozpočtované příjmy z věcných břemen a z pronájmu pozemků budou přesunuty do rezervy
rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 42/2016
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
84 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
64 000,- Kč
Přijaté náhrady za pohřby, které byly vypravené na náklady obce, budou částečně použity na
úhradu dalších sociálních pohřbů a částečně budou přesunuty zpět do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 43/2016
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
10 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování komun. odpadů o částku
400,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
10 500,- Kč
Příjmy z prodeje popelnic, pytlů na odpady a tašek na separovaný odpad budou přesunuty do
rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 44/2016
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení financování
o částku
200 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude navýšena rezerva na spoluúčast ke grantům a
dotacím. Rezerva na rok 2016 již byla vyčerpána.
pro 11

proti 0

zdržel se 2 – Ing. J. Třebický
Ing. V. Přibyl

(přítomno 13)

18. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zpracovat záměr a
podat žádost o dotaci v rámci 41. výzvy OPŽP 2014 – 2020, název projektu: „Sběrný dvůr Počátky“
a tímto pověřuje starostu města k podpisu plné moci pro zahájení projektu
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

19. podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 14. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 20.12. 2016 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p.
87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
pro 11

II.

proti 1 - Ing. V. Přibyl

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 13)

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 179 (zahrada) o výměře 383 m2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci – p. Daně
Smolkové, majitelce domu č.p. 90 v ul. Horní a sousední zahrady p.p.č. 181; na požadované
parcele se nachází kanalizační přípojka k domu č.p. 87 v ul. Horní
pro 11

III.

proti 0

zdržel se 2 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová

(přítomno 13)

Bere na vědomí:

1. 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 27. zasedání rady dne 20.7. 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. 160035/2016
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 červenci 2016 za měsíc červen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160036/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 802,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 802,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci červenci 2016 za měsíc červen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160037/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
337 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
337 000,- Kč
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce. Dotace je účelová a bude v příjmech
i výdajích sledována pod účelovým znakem 13015. Jedná se o navýšení k rozpočtovému opatření
č. 160032/2016, kde byla rozpočtována částka 70.000,- Kč. Celková výše dotace je podle
rozhodnutí MPSV 407.000,- Kč

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. 160038/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
58 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Poplatek za užívání veřejného prostranství
o částku
16 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
24 100,- Kč
Zvýšení – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Dorozpočtování příjmů z uzavřených smluv o reklamě, darovacích smluv, poplatků za užívání a
příjmů ze vstupného a dorozpočtování výdajů na akci „Den přírody“ dle skutečnosti. Zároveň je do
rezervy rozpočtu vrácena částka 50 tis. Kč, která byla na akci uvolněna rozpočtovým opatřením č.
160026/2016.

změny schválené na 28. zasedání rady dne 10.8. 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. 160039/2016
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 srpnu 2016 za měsíc červenec 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160040/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 802,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 802,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci srpnu 2016 za měsíc červenec 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160041/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
24 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
24 000,- Kč
Zdůvodnění:
Navýšení účelové 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.
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. 160042/2016
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
24 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
24 000,- Kč
Zdůvodnění:
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.

změny schválené na 29. zasedání rady dne 30.8. 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. 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).

změny schválené na 30. zasedání rady dne 15.9. 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. 160046/2016
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 září 2016 za měsíc srpen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 13 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160047/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 802,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 802,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci září 2016 za měsíc srpen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 14 000,- 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. 160048/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
14 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Cestovní ruch
o částku
14 500,- Kč
Z rezervy rady bude uvolněna částka na prezentaci Města Počátky na ručně malované
velkoformátové mapě regionu a na nákup těchto map. Uvolnění z rezervy rady bylo schváleno na
28. zasedání rady ze dne 10. srpna 2016

e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z
příjmu právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 160049/2016
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
137 300,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
7 300,- Kč
Snížení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
10 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
200,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
23 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
300,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
1 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
200,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
19 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
2 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
133 100,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za II.Q 2016.
pro 11

proti 0

zdržel se 2 – Ing. J. Třebický
Ing. V. Přibyl

(přítomno 13)

2. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

V Počátkách dne 3.10. 2016

Ing. Drahoslav Kadlec
místostarosta města

