čj.: 1309/2016/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 34

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 9. prosince 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. uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na
2017 v tomto pořadí:
• oprava budovy hasičské zbrojnice (dotace byla schválena)
• spoluúčast k dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu
• oprava fasády domu č.p. 30 – budovu využívá městské muzeum
(dotace z regenerace MPZ)
• oprava fasády domů č. p. 31 a 32 na Palackého nám.
• rekonstrukce ul. Sladkova (komunikace, chodníky, kanalizace a VO)
• rekonstrukce ul. Zahradní (komunikace, chodníky, kanalizace a VO)
• Městský úřad – budova č. p. 1, výměna plynových kotlů
• rozšíření sport. areálu za ZŠ u tartanového hřiště II. (přístř. pro výuku)
• předláždění uličky Na Šancích

investiční akce pro rok
2,500.000,- Kč
1,150.000,- Kč
500.000,- Kč
.
6,000.000,- Kč
4,000.000,- Kč
380.000,- Kč
500.000,- Kč
.

rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2017 (4,377.100,- Kč) v tomto
pořadí:
• ZŠ vzduchotechnika – školní kuchyně
1,000.000,- Kč
• MŠ rekonstrukce oplocení
750.000,- Kč
• rekonstrukce uličky Pod Brankou (z Palackého nám. k ul. Tovární)
200.000,- Kč
• 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
2,427.100,- Kč
na některé shora uvedené projekty se připravuje nebo již byla podána žádost o dotaci
•
•
•
•
•
•
•

oprava kanalizačních vpustí a šachet na komunikaci na Sídlišti – provede VTS s.r.o.
oprava komunikace v Cihelnách
– projektová dokumentace
oprava komunikace v ul. Pešinova (po majetkovém vypořádání) – projektová dokumentace
oprava pěší zóny nad ul. Tovární
– projektová dokumentace
rekonstrukce komunikace v ul. Moravská, Moravské nám.
– projektová dokumentace
ul. Hejmanecká a ul. Na Výsluní
výstavba bowlingové dvoudráhy
– projektová dokumentace
úprava zeleně (podél Moravské ul., v Komenského sadech,
– projektová dokumentace
na Mariánském nám. a nad Tovární ul.)

2. 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; společným
zájmem odborné sekce bude společná prezentace regionu za účelem zvýšení atraktivity pro
jeho občany a zvýšení zájmu o destinaci a vytvoření turisticky atraktivní oblasti s rostoucím
významem pro cestovní ruch.

3. rozpočtové opatření pro Školní jídelnu Základní školy Otokara Březiny Počátky na rok 2016
navýšením rozpočtu o 14.000,- Kč v Příspěvku – režijní náklady dětí z důvodu navýšení počtu
obědů ; příspěvek bude pokryt z položky „Odvod loterií a podobných her kromě VHP“
4. rozpočtové opatření pro Mateřskou školu Počátky na rok 2016 navýšením rozpočtu o 28.230,- Kč
formou příspěvku na činnost na pokrytí mzdových nákladů spojených se zabezpečením
prázdninového provozu mateřské školy – plat učitelky přijaté na dobu 4 týdnů při čerpání
dovolených stávajících učitelek v době prázdnin; příspěvek bude pokryt z položky „Odvod loterií a
podobných her kromě VHP“
II.

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

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 o celkové výměře 85,56 m2 s plochou
k pronájmu 79,36 m2, ve druhém podlaží domu č.p. 14 na Palackého náměstí, Počátky, vytápěný
akumulačními kamny, se sociálním zařízením a boilerem), za cenu nájmu minimálně
3.200,- Kč/měsíc (40,32 Kč/m2/měsíc) a zálohy na služby 140,- Kč/měsíc/osobu a poplatek za
vybavení bytu 115,- Kč/měsíc, na dobu určitou – na dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti
zájemce vůči městu, předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo
hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní
lhůtou 1 měsíc; možnost přidělení bytu od 1.2. 2017; RM 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 35. zasedání rady města ve středu 11.1. 2017 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. 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.
2. změnu návrhu rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Počátky na rok 2017
v položce výdajů 5137 „Drobný hmotný majetek“ a zrušit předložený požadavek na rozpočtovaný
výdaj 56.000,- Kč na montáž universálního bezpečnostního zamykání v multifunkčním kulturním
centru vč. výroby 20-ti universálních klíčů a následně o tuto částku snížit příspěvek na činnost
organizace
3. revokaci usnesení rady města č. 32/2016 ze dne 9.11. 2016, kterým bylo schváleno poskytnutí
finančního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky ve výši 28.230,- Kč na mzdové
náklady spojené se zabezpečením prázdninového provozu v organizaci; příspěvek byl použit na plat
učitelky přijaté na dobu 4 týdnů při čerpání dovolených stávajících učitelek s tím, že bude pokryt
z položky „Odvod loterií a podobných her kromě VHP“

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 30.11. 2016, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – listopad 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 – listopad 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. sníženou cenu za pronájem sportovní haly v Počátkách ve výši 200,- Kč/hodinu (v topné sezóně
pronájem v pracovních dnech 400,- Kč/hodinu, o víkendech smluvní cena podle počtu hodin ve
výši nad 400,- Kč/hodinu) při konání turnaje v sálové kopané družstev mužů, pořádaného
p. Jaroslavem Hernou, trv. bytem Sídliště 568, Počátky, hlavním pořadatelem; turnaj se uskuteční
v sobotu dne 7.1. 2017 od 9,00 hodin a zúčastní se ho 7 družstev; hlavním cílem povánočního
setkání je, tak jako v letech předchozích, přispět z jeho výtěžku finančně na rozvoj mládežnické
kopané v Počátkách

bere na vědomí:
1. Protokol o kontrole č.j.: KHSV/23829/2016/PE/HDM/Hoi, o ověření dodržování právních předpisů
ve věci ochrany veřejného zdraví ve školských zařízeních, vydaný Krajskou hygienickou stanicí
Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě; kontrolou nebyly zjištěny závažné závady
2. provozní dobu Městské knihovny a Infocentra při Kulturním zařízení města Počátky v době od
23.12. 2016 do 2.1. 2017
3. sdělení Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny a školní jídelny v průběhu
vánočních prázdnin ve dnech od 23.12. 2016 do 2.1. 2017; pravidelný provoz školní družiny bude
zahájen od 3.1. 2017 a provoz školní jídelny od 2.1. 2017

VI.

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

jmenuje:
1. nového člena Komise pro partnerskou spolupráci na období od 12.12. 2016 do 31.10. 2018
pí. Janu Švecovou, jako zástupce MěÚ Počátky; jmenovaná nahradí pí. Věru Dubskou, která po
skončení pracovního poměru činnost v komisi ukončila

bere na vědomí:
1. ukončení členství v Komisi pro partnerskou spolupráci pí. Věry Dubské, jako zástupce MěÚ Počátky,
z důvodu odchodu do starobního důchodu
VII.

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. 3452/5, p.p.č. 4468/3 a p.p.č. 4468/4 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 VN pro stavbu „Počátky, Prantl – kabel NN“, za jednorázovou úplatu
věcného břemene ve výši 7.500,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města;
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena
usnesením RM č. 10 dne 8.7. 2015
VIII.

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

bere na vědomí:
1. v rámci uloženého opatření k nápravě neudržované zarádky na části p.p.č. 4080/1 o výměře
16 m2, užívané pí. Jitkou Malou, bytem Žirovnická 508 v Počátkách, bylo ověřeno, že v daném
temínu do 15.11. 2016 byl v době vegetačního klidu nájemníkem na pronajatém pozemku
pokrácen trávní i plevelný porost; před nadcházející sezónou bude s nájemníkem komunikováno o
způsobu dalšího využívání zahrádky
2. nabídku od Ing. Jána Verčimáka , trv. bytem O. Jaroše č.p. 1, Vyškov, na výrobu propagační
brožury „Město Počátky v křížovkách“ .

V Počátkách dne 16. prosince 2016

Mgr. Karel Štefl
starosta města

