č.j.: 1301/2016/STAR.

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 20. prosince 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 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst. 2 písm.b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Rozpočet
města Počátky na rok 2017 (dále jen rozpočet):
1) jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby)
v celkovém objemu příjmů 40,810.200,- Kč
v celkovém objemu výdajů 42,475.200,- Kč
Rozdíl ve výši 1,665.000,- Kč bude pokryt - financováním v příjmech částkou 1,825.000,- Kč
z finančních prostředků minulých let
- financováním ve výdajích částkou

160.000,- Kč

2) stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu včetně financování je závazně uvedena v příloze
„Návrh rozpočtu Města Počátky na rok 2017“; (tato příloha ve schváleném znění tvoří nedílnou
součást prvopisu tohoto usnesení)
3) podle § 20 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
stanovuje zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města:
a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých
správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku stanovenou zastupitelstvem města
b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku
nepřekročitelné
c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v
roce 2016 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod
písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními
d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané
na výdajových položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 –
nákup služeb ost. 5171 – opravy a udržování, 612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM);
podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění
rozpočtovaných příjmů
e) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu
na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2016
f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12
ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 – DDHM a 612. – DHM; výdaje
na těchto položkách budou hrazeny na základě předložených faktur

g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné
neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu
h) vedoucí finančního odboru MěÚ je oprávněna provádět změny v rozpisu schváleného
rozpočtu
i) finanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií lze použít pouze k vymezenému
účelu
j) příspěvek na stravování, financovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení
poskytovat v maximální výši 21,- Kč na jeden odpracovaný den
pro 11

proti 0

zdržel se 4 – Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
Š. Černoš
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: členství města Počátky
v Odborné sekci – Destinační kancelář „VYSOČINA ZÁPAD“, při Okresní hospodářské komoře
Pelhřimov, se sídlem Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, zřízené na dobu dvou let od jejího založení,
za účelem rozvoje regionu se zaměřením na cestovní ruch; základy sekce jsou postaveny na
třech pilířích: kooperace – komunikace – koordinace všech zapojených aktérů; na období
kandářního roku 2017 je stanoven členský příspěvek ve výši 3,- Kč za každého občana + pevná
částka na konkrétní projekt, který se bude v daném roce realizovat
pro 10

proti 1 - Mgr. H.V. Konvalinková

zdržel se 4 – Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
MUDr. M. Přibylová
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 15)

4. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: revokaci usnesení
zastupitelstva města č. 12/2009 ze dne 9.3. 2009, kterým byl dne 18.3. 2009 vyhlášen záměr
č. 2/2009 na převod domu č.p. 30 na Palackého náměstí v Počátkách vč. st.p.č. 7 o výměře
375 m2 v k.ú. Počátky, fyzickým nebo právnickým osobám, které ve výběrovém řízení předloží
nejvyšší nabídku a jako nabyvatelé zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s
uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji, s podmínkou řádné údržby nemovitosti, vedené jako
památkový objekt a s předkupním právem pro město Počátky
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

5. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Smlouvu o smlouvě
budoucí na směnu nemovité věci mezi Městem Počátky a p. Karlem Zemanem, bytem
Komenského 386, 378 56 Studená, za účelem realizace úpravy lokality ul. Pešinova (kanalizace
a odvodnění komunikace), přičemž:
•

•

Město Počátky převede p. Karlu Zemanovi p.p.č. 768/5 o výměře 123 m2 a p.p.č. 705 o výměře
2.542 m2 v k.ú. Počátky, tj. celkem 2.665 m2 s tím, že město v případě provedené směny přebírá
závazek vyplývající z plnění projektu, v den podpisu směnné smlouvy nebudou na předmětných
nemovitostech váznout žádná zatížení, věcná břemena či práva třetích osob
p. Karel Zeman převede městu p.p.č. 4135/122 o výměře 2.632 m2 a p.p.č. 4115/15 o výměře
33 m2 v k.ú. Počátky, tj. celkem 2.665 m2 ;

přesná výměra pozemků bude určena geometrickým zaměřením skutečného stavu
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

6. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitostí
z majetku města v k.ú. Prostý, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
o výměře 371 m2
o výměře 650 m2
o výměře 270 m2
10,- Kč/m2
manželé RNDr. Jana Šídlová a JUDr. Jiří Šídlo, bytem Malá 967,
252 62 Horoměřice

p.p.č. 69/9
p.p.č. 440/2
p.p.č. 440/10
za cenu
nabyvatel

pro 12

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 12)

7. podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Dodatek č. 1
veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle zákona č. 250/2000Sb., 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 ulice Rudé armády (obojí v
pohledové ploše z Palackého náměstí), z důvodu změny výše původně poskytnuté dotace
71.400,- Kč na současnou výši 46.800,- Kč, při snížení plochy obnovené fasády z původních
178,5 m2 na současných 117 m2; finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky
pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. L. Janko

(přítomno 14)

8. podle § 85 písm. c) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Dodatek č. 1
veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle zákona č. 250/2000Sb., 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 fadády 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,
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města Počátky v celkové výši dotace 56.000,- Kč;
z důvodu zranění vedoucího stavby v průběhu prováděných prací nebylo možné dodržet závazné
lhůty dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy a Dodatkem č. 1 jsou prodlouženy lhůty na provádění
prací nejpozději do 20.12. 2016, na předložení kopií faktur provedených prací nejpozději do 23.12.
2016, a na dodání dokladů k vyúčtování příspěvku nejpozději do 28.12. 2016
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

9. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
a) uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční
akce pro rok 2017 v tomto pořadí:
• oprava budovy hasičské zbrojnice (dotace byla schválena)
2,500.000,- Kč
• spoluúčast k dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu
1,150.000,- Kč
• oprava fasády domu č.p. 30 – budovu využívá městské muzeum
500.000,- Kč
(dotace z regenerace MPZ)
• oprava fasády domů č. p. 31 a 32 na Palackého nám.
.
• rekonstrukce ul. Sladkova (komunikace, chodníky, kanalizace a VO)
6,000.000,- Kč
• rekonstrukce ul. Zahradní (komunikace, chodníky, kanalizace a VO)
4,000.000,- Kč
• Městský úřad – budova č. p. 1, výměna plynových kotlů
380.000,- Kč
• rozšíření sport. areálu za ZŠ u tartanového hřiště II. (přístř. pro výuku)
500.000,- Kč
• předláždění uličky Na Šancích
.
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

b) rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2017 (4,377.100,- Kč)
v tomto pořadí:
•
pro 14

•
pro 14

•
•
•
•
•

ZŠ vzduchotechnika – školní kuchyně
proti 0

1,200.000,- Kč
zdržel se 0

(přítomno 14)

ZŠ rekonstrukce technického zázemí školní kuchyně
proti 0

zdržel se 0

MŠ rekonstrukce oplocení
rekonstrukce uličky Pod Brankou (z Palackého nám. k ul. Tovární)
rekonstrukce komunikace před panelovými domy č.p. 623 a 624
oprava části cesty v Komenského sadech mezi domy č.p. 232, 229 a 330
oprava komunikace k Městskému rybníku

(přítomno 14)

750.000,- Kč
200.000,- Kč
2,227.100,- Kč

na některé shora uvedené projekty se připravuje nebo již byla podána žádost o dotaci
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

c) uvolnění finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací pro investiční akce
v tomto pořadí:
•
•
•
•
•
pro 14

rekonstrukce komunikace v ul. Moravská, Moravské nám.
– projektová dokumentace
ul. Hejmanecká a ul. Na Výsluní
oprava komunikace v Cihelnách
– projektová dokumentace
oprava komunikace v ul. Pešinova (po majetkovém vypořádání) – projektová dokumentace
oprava pěší zóny nad ul. Tovární
– projektová dokumentace
úprava zeleně (podél Moravské ul., v Komenského sadech,
– projektová dokumentace
na Mariánském nám. a nad Tovární ul.)
proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

10. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhradit radě
města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením rozpočtového
roku 2016 v souladu s rozpočtovými pravidly
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

11. 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. 45/2016
Zvýšení příjmů – Odvod z loterií a podobný her bez VHP
o částku
28 230,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
28 230,- Kč
Navýšenými příjmy odvodu z loterií a podobných her bez VHP budou pokryty mzdové náklady
spojené se zabezpečením prázdninového provozu mateřské školy – plat učitelky přijaté na dobu 4
týdnů při čerpání dovolených stávajících učitelek v době prázdnin. Prostředky budou převedeny
Mateřské škole Počátky, IČO 70985014, formou příspěvku na činnost. Provedení rozpočtového
opatření je doporučeno radou města.

Rozpočtové opatření č. 46/2016
Zvýšení příjmů – Odvod z loterií a podobný her bez VHP
o částku
5 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost muzeí a galerií
o částku
5 700,- Kč
Navýšenými příjmy odvodu z loterií a podobných her bez VHP bude pokryto zákonné navýšení
mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků muzea. Prostředky budou převedeny
Městskému muzeu, IČO 00365904, formou příspěvku na činnost. Provedení rozpočtového
opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 47/2016
Zvýšení příjmů – Odvod z loterií a podobný her bez VHP
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
14 000,- Kč
Navýšenými příjmy odvodu z loterií a podobných her bez VHP bude pokryto navýšení příspěvku
určeného na pokrytí režijních nákladů na stravování žáků mateřské a základní škole ve školní
jídelně základní školy. Prostředky budou převedeny Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO
75000814, formou příspěvku na činnost podle skutečně vydaných jídel ve výši 7,- Kč na 1 vydané
jídlo. Provedení rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 48/2016
Snížení výdajů – Mateřské školy
o částku
210 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
210 000,- Kč
Snížení neinvestičního příspěvku, který byl schválen pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
na pokrytí požadavků nad rámec běžného rozpočtu – rekonstrukce kuchyněk v přízemí a v prvním
patře starší budovy a na nákup dvou kuchyňských linek. Akce nebude realizována z důvodu
podání žádosti o poskytnutí dotace na úpravu prostor v mateřské škole. O tuto částku bude
snížen příspěvek na činnost Mateřské škole Počátky, IČO 70985014. Prostředky budou přesunuty
zpět do investiční rezervy, odkud byly uvolněny rozpočtovým opatřením č. 13/2016. Provedení
rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 49/2016
Snížení příjmů – Mateřské školy
o částku
11 450,- Kč
Snížení výdajů – Mateřské školy
o částku
11 450,- Kč
Zrušení rozpočtového opatření č. 38/2016 – chybně podruhé rozpočtováno (rozpočtové opatření
č. 27/2016): snížení příjmů z prodeje vybavení kuchyně v MŠ a snížení rozpočtovaného příspěvku
na činnost Mateřské škole Počátky, IČO 70985014.
Rozpočtové opatření č. 50/2016
Zvýšení příjmů - Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Příjem od KZM za pronájem nebytových prostor v Sokolovně bude převeden příspěvkové
Organizaci Kulturní zařízení města Počátky, IČO 00366315, formou příspěvku na investice.
Rozpočtové opatření č. 51/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
195 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
195 600,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšen rozpočet veřejného osvětlení z důvodu převodu platby
za elektrickou energii z Vodotechnických služeb na město. Vyúčtování za elektrickou energii
proběhne až v novém roce.
Rozpočtové opatření č. 52/2016
Snížení výdajů – Požární ochrana
o částku 2 500 000,- Kč
Snížení financování
o částku 2 500 000,- Kč
Naspořené prostředky minulých let budou navýšeny o částku ve výši účelové investiční dotace
přijaté od Ministerstva vnitra určené na pořízení zásahového požárního vozidla CAS.
Rozpočtové opatření č. 53/2016
Zvýšení přímů – Splátky půjček od podnikatelských subjektů o částku
750 000,- Kč
Snížení financování
o částku
750 000,- Kč
Splátky půjček od VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 54/2016
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
530 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
530 000,- Kč
Navýšené příjmy bytového hospodářství budou použity na krytí výdajů bytového hospodářství.

Rozpočtové opatření č. 55/2016
Snížení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
609 200,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
609 200,- Kč
Snížení původně rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva bude pokryto snížením do rezervy
rozpočtu. Příjmy za prodej dřeva byly ve schváleném rozpočtu navýšeny proti předchozím rokům
s tím, že je zde riziko výkyvu cen z důvodu kůrovcové kalamity a může dojít k jejich nenaplnění.
Rozpočtové opatření č. 56/2016
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
10 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
18 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování komun. odpadů o částku
29 600,- Kč
Navýšené příjmy odpadového hospodářství budou použity na krytí výdajů odpadového
hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 57/2016
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
4 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
4 000,- Kč
Navýšené příjmy z prodeje popelnic budou přesunuty do rezervy rozpočtu, která byla použita na
pokrytí výdajů spojených s nákupem.
Rozpočtové opatření č. 58/2016
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
156 400,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
200,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
7 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
12 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
600,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
500,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
18 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
54 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
100 100,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za III.Q 2016.
Rozpočtové opatření č. 59/2016
Zvýšení příjmů – Odvod z výherních hracích přístrojů
o částku
389 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Silnice
o částku
1 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
16 500,- Kč
Zvýšení přímů – Pohřebnictví
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
47 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
19 600,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
3 000,- Kč
Snížení příjmů – Obecné příjmy z finančních operací
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
16 500,- Kč
Snížení financování
o částku
450 100,- Kč
Nerozpočtované příjmy z vlastní činnosti budou z části použity k úhradě navýšených výdajů a
z části budou převedeny do naspořených prostředků. Z těchto prostředků bude v roce 2017 také
hrazena DPH za IV.Q 2016, která je součástí těchto příjmů.
Rozpočtové opatření č. 60/2016
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
145 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
119 900,- Kč
Snížení financování
o částku
25 900,- Kč
Navýšené příjmy z prodeje pozemků budou přesunuty částečně rezervy určené na výkup
pozemků a částečně budou převedeny do naspořených prostředků, kde budou v roce 2017
použity na úhradu DPH za IV.Q 2016, která je součástí těchto příjmů.

Rozpočtové opatření č. 61/2016
Snížení výdajů – Záležitosti vodních toků
o částku
120 000,- Kč
Snížení výdajů – Vodní díla v zemědělské krajině
o částku
55 000,- Kč
Snížení financování
o částku
175 000,- Kč
Snížení výdajů o částky určené na technickobezpečnostní dozor u vodního díla Valcha a
zpracování důsledků případné povodňové vlny. Tyto výdaje nebyly v roce 2016 realizovány a byly
začleněny do návrhu rozpočtu na rok 2017. Částka bude převedena do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 62/2016
Snížení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
300 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
300 000,- Kč
Jedná se o zrušení rezervy na platby DPH za město Počátky. Částka bude přesunuta do rezervy
rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 63/2016
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
47 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
47 000,- Kč
Navýšené příjmy z úhrad za sociální pohřby a z příjmů z dědictví nepatrné hodnoty budou
přesunuty do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové zabezpečení příjmů
organizačních složek:

a

výdajů

sociálního

fondu zaměstnanců MěÚ a

Rozpočtové opatření č. 64/2016
Snížení zůstatku – Sociální fond
o částku
5 000,- Kč
Snížení příjmů – Splátky půjček od občanů
o částku
5 000,- Kč
Snížení příjmů ze splátek poskytnutých půjček ze sociálního fondu zaměstnancům MěÚ a jeho
zařízení a zároveň snížení příjmů sociálního fondu.
Rozpočtové opatření č. 65/2016
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
500 000,- Kč
Snížení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
500 000,- Kč
Účelová investiční dotace od Kraje Vysočina je určena na částečné pokrytí výdajů spojených
s nákupem zásahového požárního vozidla CAS.
Rozpočtové opatření č. 66/2016
Snížení výdajů – Požární ochrana
o částku
500 000,- Kč
Zvýšení financování
o částku
500 000,- Kč
Naspořené prostředky minulých let budou navýšeny o částku ve výši účelové investiční dotace
přijaté od Kraje Vysočina určené na pořízení zásahového požárního vozidla CAS.
Rozpočtové opatření č. 67/2016
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
12 854,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
12 854,- Kč
Účelová investiční dotace od Kraje Vysočina je určena na částečné pokrytí výdajů spojených
s akcí „Elektronické zabezpečení budovy čp. 87“.
Rozpočtové opatření č. 68/2016
Zvýšení příjmů – Ochrana obyvatelstva
o částku
46 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
46 200,- Kč
Příjmy z pojistného plnění za škodu způsobenou na sloupu veřejného osvětlení budou přesunuty
do rezervy rozpočtu, která výdaje do doby přijetí pojistného plnění pokrývala.
Rozpočtové opatření č. 69/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
84 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Civilní připravenost na krizové stavy
o částku
84 700,- Kč
Snížením rezervy na granty budou pokryty projektové práce na akci „Protipovodňová opatření
města Počátky“ – bezdrátový rozhlas, digitální protipovodňový plán.
Rozpočtové opatření č. 70/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
3 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Finanční operace
o částku
3 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty převody počátečních vkladů na depozitní účty, které má
město zřízené z důvodu opatrovnictví.

Rozpočtové opatření č. 71/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
40 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
40 000,- Kč
Snížením rezervy na granty budou pokryty výdaje na studii proveditelnosti k žádosti o dotaci na
akci Opravy hasičské zbrojnice.
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

12. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 15. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 3.1. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

13. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 16. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 21.3. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky
pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

14. podle § 84 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: záměr zpracovat
strategický plán rozvoje města Počátky v roce 2017
pro 11

II.

proti 0

zdržel se 3 – MUDr. P.Heřmánek
K.Šimánek
O.Marek

(přítomno 14)

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod nemovitosti - st.p.č. 334 o výměře 80 m2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci p.
Romanu Bínovi, trv. bytem Stodolní č.p. 536, 394 64 Počátky, za účelem zřízení zahrádky k
sousednímu domu č.p. 292 v ul. Moravská, o jehož koupi v současné době jedná a chce jej užívat
k trvalému bydlení
pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 14)

2. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: návrh na vypořádání
pozemkových parcel v lokalitě „Z2“ (plánovaná výstavba rodinných domů), předložený p. Jiřím
Kuklou, Počátky, V Cihelnách č.p. 370, dle kterého požaduje své pozemky v lokalitě „Z2“ o
výměře 2.706 m2 směnit za pozemky ve vlastnictví města o výměře 78.876 m2 (orná půda a
louky navazující na intravilán města); v návrhu uvádí hodnotu zemědělské půdy ve vlastnictví města
v rozmezí 10,- až 15,- Kč/m2 a svoje nezasíťované pozemky v lokalitě Z2 si cení na 300,- Kč/m2
pro 12

proti 1 – Ing. V. Přibyl

zdržel se 2 – MUDr. M. Přibylová
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
c)
•
pro 7

uvolnění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace pro investiční akci
výstavba bowlingové dvoudráhy
– projektová dokumentace
proti 3 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová
Mgr. H.V.Konvalinková

zdržel se 4 – Ing. D. Kadlec
Mgr. P. Kešner
Ing. L. Janko
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 14)

4. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměrů
na převody nemovitostí z majetku města Počátky - domu č.p. 14 na Palackého nám. zájemci
Mgr. Miroslavě Samcové, trv. bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice, z důvodu výhledu pro
zachování možnosti sociálního bydlení v bytovém domu a domu č.p. 30 na Palackého nám.
zájemci JUDr. Jiřímu Hromasovi, trv. bytem Na Horáku č.p. 78, z důvodu využití objektu pro
depozitář městského muzea a dodržení podmínek udržitelnosti projektu po dobu 3 let v důsledku
poskytnuté dotace od Kraje Vysočina na provedení „Obnovy kulturní památky na rok 2015,
Počátky č.p. 30, oprava krovové konsturkce“
pro 13

III.

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P.Heřmánek

(přítomno 14)

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení 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 a z 12. zasedání konaného dne 9.11. 2016
ve věci kontroly plnění usnesení rady města č. 30/2016 a 31/2016 a kontroly usnesení z 11., 12.
a 13. zasedání zastupitelstva města
pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. V. Přibyl

(přítomno 15)

2. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení z
10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 15.11. 2016
ve věci vyhodnocení plnění daňových příjmů za rok 2016 a projednání návrhu rozpočtu města
na rok 2017
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2016 č.j. KUJI 81718/2016 KO, provedeného
odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 1. a 2. listopadu 2016; přezkoumáním
hospodaření za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky
pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

4. 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 31. zasedání rady dne 19.10. 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. 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.
změny schválené na 32. zasedání rady dne 9.11. 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. 160056/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 775,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 775,- 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 listopadu 2016 za měsíc říjen 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160057/2016
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
17 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
17 000,- 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.

Rozpočtové opatření č. 160058/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
549 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
549 000,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu: 16. Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova na akci „Obnova hřbitovní zdi v Počátkách. Dotace je účelová a bude
v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 29331.
Rozpočtové opatření č. 160059/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
o částku 2 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku 2 500 000,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva vnitra na projekt „FZŠ Město Počátky – cisternová automobilová
stříkačka“. Dotace je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem
14984. O tuto částku bude následně snížen rozpočet SDH a budou navýšeny naspořené
prostředky, ze kterých byla pokryta celková částka výdajů. (poznámka: změna bude provedena
v zastupitelstvu)
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. 160060/2016
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
17 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
17 000,- Kč
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.
Rozpočtové opatření č. 160061/2016
Snížení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
549 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
549 000,- Kč
Přesun částky ve výši dotace MZE z dotačního programu „Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova“, která byla poskytnuta na akci „Obnova hřbitovní zdi v Počátkách“, zpět do rezervy na
granty. Akce byla do doby přijetí pokryta v celkové výši nákladů z rezervy na granty (rozpočtové
opatření č. 160044/2016)
Rozpočtové opatření č. 160062/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
10 000,- Kč
Poskytnutí finančního daru na činnost Oblastní charity Pelhřimov bude pokryt snížením rezervy rady.
Rozpočtové opatření č. 160063/2016
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
15 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. tělovýchovná činnost
o částku
15 000,- Kč
Poskytnutí finančního daru na činnost Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky, oddíl Vysokohorské
turistiky bude pokryt snížením rezervy rady.
změny schválené na 33. zasedání rady dne 22. 11. 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. 160064/2016
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
10 302,75 Kč
Snížení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
10 302,75 Kč
Snížení účelové dotace z všeobecné pokladní správy SR, která je určena na financování voleb do
zastupitelstev krajů, na základě provedeného vyúčtování.
Rozpočtové opatření č. 160065/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
29 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
29 200,- Kč
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
JPO II. Účelový znak 14004. Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky činí minimálně
20% celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace.

Rozpočtové opatření č. 160066/2016
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
25 116,- Kč
Snížení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
25 116,- Kč
Úprava výše účelové dotace od Kraje Vysočina, která je určena na udržení a rozvoj
akceschopnosti JPO – materiální a věcné vybavení jednotky, na základě provedeného vyúčtování.

změny schválené na 34. zasedání rady dne 9. 12. 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. 160067/2016
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 805,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 805,- 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 prosinci 2016 za měsíc listopad 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. 160068/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n
o částku
67 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
67 500,- Kč
Výdaje za odstranění škody na sloupech veřejného osvětlení způsobené při dopravních nehodách
v ulici Havlíčkova a na sídlišti budou do přijetí pojistného plnění kryty z rezervy rozpočtu.
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. 160069/2016
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
5 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
5 700,- Kč
Pojistné plnění z pojištění města na vandalismus za škodu způsobenou na autobusové zastávce u
odbočky na Resort sv. Kateřina částečně pokrývá výdaje za vymalování čekárny. Spoluúčast ve
výši 1.000,- Kč bude pokryta z běžného rozpočtu MěÚ.
Rozpočtové opatření č. 160070/2016
Zvýšení příjmů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
16 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
16 800,- Kč
Náhrady od pojišťovny za zásahy u dopravních nehod budou použity na úhradu výdajů hasičů.

V Počátkách dne 22.12. 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

