čj.: 1144/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 31

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 19. října 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 vzít na vědomí:
1. Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 14.9. 2016
ve věci kontroly splnění usnesení z 10. zasedání výboru a kontroly plnění usnesení rady města
č. 25/2016, 26/2016, 27/2016, 28/2016 a 29/2016
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 32. zasedání rady ve středu 9.11. 2016 od 15,15 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. 160050/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 813,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 813,- 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 říjnu 2016 za měsíc září 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo
je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160051/2016
Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 000,- Kč
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
13 000,- Kč
Snížení účelové dotace od Úřadu práce, která je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně
prospěšných prací. Od června 2015 bylo v rámci projektu podle smlouvy PEA-VF-32/2015
podpořeno ve městě Počátky 1 pracovní místo na VPP. Smlouva skončila v červenci a dotace ani
z ní hrazené výdaje již za měsíc srpen 2016 neměly být narozpočtovány (rozpočtové opatření č.
160046/2016).
Rozpočtové opatření č. 160052/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
187 913,25 Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
187 913,25 Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina z Operačního programu potravinové a materiální pomoci je
určena pro Základní školu Otokara Březiny Počátky. Dotace je účelová a bude označena účelovým
znakem.

Rozpočtové opatření č. 160053/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
60 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
60 000,- Kč
Účelová dotace z všeobecné pokladní správy SR je určena na financování voleb do zastupitelstev
krajů. Dotace je účelová a podléhá vyúčtování.
Rozpočtové opatření č. 160054/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
650 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova památek
o částku
650 000,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón je určena na obnovu nemovitých kulturních památek. Dotace je
účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 34054.
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. 160055/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
45 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
45 000,- Kč
Z rezervy rady bude uvolněna částka na poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Počátky na
restaurování oltáře sv. Barbory v kostele Božího Těla na hřbitově na základě veřejnoprávní smlouvy.
Poskytnutí dotace bylo schváleno na 19. zasedání rady ze dne 3. února 2016.
2. úpravu v rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky přesunem částky
130.000,- Kč z položky „platy zaměstnancům“ do položky „ostatní osobní výdaje“, z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance a náhradním výkonem prací se zaměstnancem
na dohodu o provedení práce

ukládá:
1. všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok
2017, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2016, návrh na rok 2017 a odůvodnění
případných výkyvů nad 10 % proti rozpočtu roku 2016; návrh bude předložen v písemné i
elektronické podobě (zasílat v termínu do 31.10. 2016 na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky: financni@pocatky.cz)

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 30.9. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – září 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 – září 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.:

schvaluje:
1. použití městského znaku příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky k prezentaci
města v publikaci „MĚSTSKÁ HERALDIKA Čech, Moravy a Slezska“; organizace obdrží 10 ks
výtisků, které budou nabídnuty k prodeji v Informačním centru KZM

bere na vědomí:
1. nabídky na odběr dřeva z městských lesů ve 4. čtvrtletí 2016 dle jednotlivých sortimentů a
souhlasí s prodejem dřeva podle návrhu předloženého vedoucím organizační složky Lesy města
Počátky
2. přehled vytěženého a odvezeného dřeva z Lesů města Počátky za období od 1.1. 2016 do
30.9. 2016; celkem bylo vytěženo 1.330,23 m3 dřeva, z toho do této doby odvezeno 1.186,21 m3
s finančním ziskem 2,124.313 ,- Kč

3. sdělení Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu školní družiny (rozvržení provozní
doby, seznamy a počty dětí, pracovní úvazky vychovatelek, stanovení poplatku)
4. sdělení Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny a školní jídelny během
podzimních prázdnin ve dnech 26.10. a 27.10. 2016; školní družina bude během prázdnin
uzavřena, nepřihlášil se žádný žák, pravidelný provoz bude zahájen 31.10. 2016 od 6,30 hodin;
školní jídelna bude otevřena a bude vvařit pro doplňkovou činnost
5. přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných
v Počátkách v měsíci říjnu 2016, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky
V.

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

bere na vědomí:
1. usnesení Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 27. září 2016 o
schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2015/2016
VI.

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

schvaluje:
1. smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p. č. 4095/1 a p.p. č. 4133/1 v k.ú. Počátky, které jsou ve
vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 – investor stavby, na uložení nového kabelového
vedení NN pro stavbu „Počátky, Vobr garáž – kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene
ve výši 2.500,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena usnesením RM č. 14 ze
dne 7.10. 2015
2. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na na p.p.č. 4469
v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky
a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 – investor stavby, na
uložení nového kabelu NN pro stavbu „Počátky, K3450/2, Šohaj – obnova NN“, za jednorázovou
úplatu věcného břemene ve výši 1.800,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města
3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Počátky, IČO: 00248843, se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a Římskokatolickou farností Počátky, IČO: 65041712, se sídlem Palackého náměstí 2,
394 64 Počátky, zastoupené administrátorem P. Mgr. Jánem Augustinem Grambalem (příjemce
dotace), na obnovu kulturní památky „Oltář sv. Barbory z kostela Božího těla – II. etapa
restaurování“, v celkové výši dotace 45.000,- Kč; poskytnutí dotace vlastníkovi bylo podmíněno
získáním dotace od Kraje Vysočina, úseku památkové péče
4. přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 v přízemí Domu s pečovatelskou službou Počátky, Nádražní ul.
č.p. 542, p. Josefu Mavercovi, t.č. bytem Žirovnice, Palackého č.p. 541; poplatky za podání žádosti
(1.200,- Kč) a přidělení bytu (5.000,- Kč) byly uhrazeny, pronájem bude sjednán od 1.11. 2016
VII.

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

schvaluje:
1. žádost ZLATNICTVÍ – HODINÁŘSTVÍ Jan Brož, Palackého náměstí č.p. 30, 394 64 Počátky
(nájemník v městském domě č.p. 30) o opravu fasády a výlohy se vstupními dveřmi; oprava fasády
byla již zařazena do investic pro rok 2017 s využitím dotace z regenerace městské památkové zóny;
rada doporučuje navýšení o finanční částku na opravu výlohy se vstupními dveřmi z přidělené
dotace z regenerace městské památkové zóny

2. žádost p. Jakuba Šohaje, bytem Lipárky č.p. 530, 394 64 Počátky a souhlasí s umístěním kanalizační
a vodovodní přípojky do pozemků p.p.č. 4469 (v zeleném pruhu vedle komunikace ul. Lipárecká, tj.
od křižovatky s ul. Tyršova směrem k Lipárkám, s ukončením na hranici pozemku žadatele – p.p.č.
3450/2, p.p.č. 4468/1 a p.p.č. 4468/3); v uvedené trase je již zbudována přípojka k sousední
nemovitosti č.p. 350; vodovodní přípojka povede pod komunikací v ul. Tyršova; pozemky jsou ve
vlastnictví města a žadatel uvede povrchy dotčených pozemků do původního stavu; přípojky budou
realizovány na náklady žadatele, pouze uložení věcného břemene není pro nepodnikající fyzické
osoby zpoplatněno; povolení přípojek podléhá řízení podle stavebního zákona
3. doplnění vánoční výzdoby na sloupech veřejného osvětlení v ulicích města – Palackého nám.
(5 ks sněhová vločka 75 cm) a ul. Žirovnická (6 ks sněhová vločka 120 cm) nákupem od
vybraného dodavatele ELPE s.r.o. Pelhřimov

neschvaluje:
1. žádost p. Václava Nováka, trv. bytem Palackého nám. č.p. 1, 394 64 Počátky, o vydání souhlasu s
umístěním sídla firmy na adresu trvalého pobytu (Městský úřad Počátky) z důvodu řízení o
obnovení živnostenského listu

pověřuje:
1. správce bytového fondu města RK Koubská Pelhřimov vypracováním dodatku k nájemní smlouvě
na pronájem bytu v č.p.252 v ul. Tyršova, ve kterém bude nájemníkovi uložena povinnost zamykat
hřiště u sokolovny na večer a noc dle provozního řádu sportoviště

bere na vědomí:
1. petici za zrušení pronájmu zahrádky v ulici Žirovnická č.p. 508 sepsané pí. Veronikou Knotkovou a
p. Jakubem Chyškou, trv. bytem Žirovnická č.p. 508, 394 64 Počátky, podpořenou podpisy deseti
občanů trvale žijících v bytových domech č.p. 508 a 509 a sousedních ulicích; podepsaní žádají
zrušení pronájmu zahrádky pí. Jitce Malé, trv. bytem Žirovnická 508, 394 64 Počátky, z důvodu
nedodržení podmínek nájemní smlouvy o dočasném užívání části p.p.č. 4080/1 o výměře 16 m2
v k.ú. Počátky (č.j. 995/2010/st. ze dne 7.9. 2010) - zahrádka je neudržovaná, celkově zanedbaná
a plevel se škůdci ohrožuje sousední zahrádky;
dále rada ukládá uživateli dotčeného pozemku nápravu stavu v termínu do 15.11. 2016; v případě
nedodržení lhůty vypoví následně pronajímatel nájemní smlouvu ve sjednané (tříměsíční)
výpovědní době
2. námitku některých občanů bydlících převážně v bytových domech na sídlišti v Počátkách
(č.p. 567, 623, 624 ad.) proti výstavbě oplocení zahrady u č.p. 408 na Lipáreckém náměstí;
rada nemění své stanovisko z usnesení č. 28/2016 ze dne 10.8. 2016 a konstatuje, že již byla
provedena oprava a rekonstrukce stávajícho poškozeného oplocení na základě žádosti vlastníků
bytů v č.p. 408; opravou plotu nebyl omezen přístup ke garážím na pozemku, ani nebyla omezena
práva ostatních občanů
3. Výzvu Fondu Vysočiny k předkládání projektů vyhlášených v rámci programu „Cyklodoprava a
cykloturistika 2016 – II“; grantový program je určen na zajištění spolufinancování údržby, oprav a
celkových rekonstrukcí komunikací a cest využívaných v síti značených cykloturistických tras KČT
4. výsledek ankety vyhlášené v Počáteckém zpravodaji č. 9/2016 z důvodu průzkumu zájmu občanů
o vybudování bowlingové dráhy v Počátkách; v anketě hlasovalo 138 občanů, z toho 122 souhlasí,
14 nesouhlasí, 2 lístky vyplněny nesprávně; následně bude proveden průzkum zájmu hlasováním
na webových stránkách města a veřejným projednáním u kulatého stolu v rámci projektu Zdravé
město

V Počátkách dne 24. října 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

