čj.: 1022/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 30

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 15. září 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. novou Zřizovací listinu organizační složky Lesy Města Počátky s účinností od 1.10. 2016
2. 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
3. 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
II.

dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 87 v ul. Horní, Počátky,
o celkové výměře 37 m2 (bývalé infocentrum), za cenu pronájmu minimálně 400,- Kč/m2/rok a
odpovídající úhradu za odebrané energie; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 31. zasedání rady ve středu 19.10. 2016 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
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. 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.

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.8. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – srpen 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 – srpen 2016, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
V.

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

schvaluje:
1. roční úvazek vedoucího organizační složky Lesy města Počátky ve výši 1,0 s pracovní náplní:
• lesník – náplň ročního úvazku včetně obchodní činnosti činí 0,6 ročního úvazku
• odborný lesní hospodář – náplň ročního úvazku s přihlédnutím na výměru lesního majetku a
jeho specifika činí 0,2 ročního úvazku
• manuální činnost – náplň ročního úvazku u lesních majetků srovnatelné rozlohy činí 0,2 ročního
úvazku

2. přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky od
společnosti WOMAN FOR WOMAN, o.p.s., Praha; finanční dar je určen na úhrady obědů žákům ze
sociálně slabých rodin – 9 žáků ve školním roce 2016/2017

bere na vědomí:
1. výpis usnesení č. 4 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 30.8. 2016;
školská rada schválila nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – základ pro
život a vzala na vědomí ukončení činnosti členky školské rady p. Moniky Svobodové a její
zastoupení ve funkci p. Hanou Přesličkovou
2. přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných
v Počátkách v měsíci září 2016, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky
VI.

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

schvaluje:
1. přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní
č.p. 542, paní Marii Štekerové, t.č. bytem Polesí č.p. 7; poplatky za podání žádosti a přidělení bytu
byly uhrazeny, pronájem bude sjednán od 1.10. 2016
2. nejvýhodnější nabídku na nákup elektřiny pro město Počátky a jeho příspěvkové organizace pro
roky 2017 + 2018, předloženou v elektronické aukci fi. Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a,
140 00 Praha 4, za cenu 664.329,32 Kč; elektronické aukce se zúčastnilo 7 firem

V Počátkách dne 22. září 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

