VÝPIS USNESENÍ

číslo:

2

K č.j. 1415/2002

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 30. listopadu 2002

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

dle ust. § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zn. pozd. předp.:

A)

schvaluje:

1.

program do jednání zastupitelstva města

a) žádá volební strany, aby do nejbližšího zasedání zastupitelstva města předložily návrhy
členů na obsazení finančního a kontrolního výboru
b) žádá volební strany, aby do nejbližšího zasedání zastupitelstva města předložily návrhy
na doplnění nového člena dozorčí rady Vodotechnických služeb spol. s r.o. Počátky
c) ukládá tajemníkovi MěÚ připravit prohlášení ke zpřístupnění zpracovaných osobních
údajů zaměstnanců VVN k posouzení členům ZM ve vztahu k zákonu č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zn. pozd. předp.,
d) bere na vědomí předložení žádosti jednatelů Lékárny „U sv. Kateřiny“ Kešner a Krásl
spol. s r.o. na převod domu na Palackého nám. č. 31 a odborný znalecký posudek o
odhadu ceny nemovitosti
e) předkládá návrh na měsíční odměny neuvolněným členům ZM
f) předkládá varianty návrhů na výběr nemovitostí města pro zřízení zástavního práva ve
prospěch KB a.s. pro uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem
2. předloženou situační zprávu o Všeobecné veřejné nemocni v Počátkách
II.

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

schvaluje:
Návrh dodatku č. 21 ze dne 1.10. 2002 a dodatku č. 22 ze dne 4.11. 2002 ke Smlouvě o
zastavení pohledávky klienta SMW č. 720-55/99 ze dne 4.10. 1999, kterým se o
placenou částku snižuje celková výše zástavy Města Počátky
III.

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

bere na vědomí:
1)

informace starosty o :

a) naplnění ust. § 55 odst.6 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, dle kterého učinila místostarostka právní úkon ke skončení
pracovního poměru u Finančního úřadu v Kamenici nad Lipou; pro neslučitelnost funkcí
podle ust. § 5 odst.2 podala dne 15. listopadu 2002 žádost na ředitelství FÚ Brno o
dlouhodobé uvolnění z pracovního poměru; potvrzení o dlouhodobém uvolnění ze
zaměstnání bude předložen starostovi města do 3 měsíců po ustavujícím zasedání

b) představení zvolených funkcionářů města pracovníkům MěÚ a o systému vyřizování došlé
pošty
c) zjištění stavu ve Všeobecné veřejné nemocnici Počátky (dále jen VVN) v řízené likvidaci
a předložení seznamu inventarizace majetku
d) předání agendy od bývalého starosty města
e) aktuálním stavu plynofikace MČ Vesce; město zajistí změnu vytápění z tuhých paliv na
plyn (odběr alespoň 50% domácností), aby byla splněna podmínka smlouvy o poskytnutí
dotace; SFŽP ČR může jinak požadovat dotaci zpět – tj. 576.214,- Kč
f) dohodě s finančním odborem MěÚ, který v rámci přípravy rozpočtu města na rok 2003
vyzve zařízení města k předložení rozpočtových požadavků
g) přijetí u přednostky OkÚ, kde m.j. byla podána žádost o přezkoumání hospodaření
města za rok 2002 podle ust. § 103 odst.4 písm.a) zákona o obcích
h) konzultaci výpovědí z pracovních poměrů zaměstnanců VVN s ředitelkou Úřadu práce
v Pelhřimově
i) žádosti o změnu registrace statutárního zástupce VVN u OkÚ, ref. sociálních věcí a
zdravotnictví Pelhřimov
j) zápisech finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města oba ze dne 16.10. 2002
k) zápisu z jednání Výboru pro partnerskou spolupráci ze dne 15.10. 2002 ke zhodnocení
oslav 10. Výročí spolupráce měst Počátky – Konolfingen
l) určení cen za ubytování v č.p. 252 SOKOLOVNA předložený vedoucím KZM Počátky
m) dopisu členky zastupitelstva paní Evy Fickové, t.č. v pracovní neschopnosti, o projevení
zájmu o informovanosti dění ve městě a vítá ochotu další spolupráce ve Výboru pro
partnerskou spolupráci
n) přehled hospodaření města k 31.10. 2002
o) dopisu starostky obce Zahrádky o vzetí na vědomí ukončení činnosti města Počátky
v mikroregionu Podjavořicko k 30.9. 2002, které rada mikrokroregionu projednala 15.10
2002
IV.

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

ukládá :
1. stavebnímu odboru MěÚ připravit podklad pro upozornění občanů Vesce o možnostech a
dopadech plnění dotačního titulu od SFŽP ČR na plynofikaci Vesce
2. tajemníkovi MěÚ připravit do prosince 2002 výpis trvalých a nesplněných úkolů z
usnesení zastupitelstev města od listopadu 1990
3. MěÚ a VTS spol. s r.o. poskytnutí pomoci při uplatnění zaměstnanců VVN Počátky ve
prospěch města
V.

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

bere na vědomí:
1.

Oznámení stavebního odboru MěÚ Počátky o zahájení územního řízení ve věci návrhu
na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby přístavba truhlářské dílny
Jaroslava Smejkalová, Počátky Rudé armády 526 na pozemcích p.č. KN 4120/2 v k.ú.
Počátky

2.

stížnost paní Ivy Chlustinové na špatné ošetření listnatých stromů na městském
hřbitově a na konci ulice Tyršova u zahrádkářské kolonie; rada s přihlédnutím
k vyjádření pracovníka úseku ŽP MěÚ považuje výhradu proti prořezávce stromů za
neopodstatněnou, neboť se jedná o stromy tzv. památné a významné, jejichž ošetření
prováděla odborná firma

po konzultaci

a se souhlasem státního orgánu AOPK;

připomínky ke spadanému listí a nedůsledně provedené regulaci vody v Tyršově ulici
budou předány správci veřejných prostranství spol. s.r.o. Vodotechnické služby Počátky
VI.

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

A)

schvaluje:

1. s přihlédnutím k návrhu sociálního odboru MěÚ v Počátkách přidělení bytu č. 15 s
pečovatelskou službou paní Ludmile Prokůpkové, trvale bytem Počátky, Březinova 226 od
1.12. 2002 (byt po paní Miladě Nováčkové; žádost ze dne 18.10.2002, vedená pod č.j.
1226/2002)
2. prodloužení nájemní smlouvy nájemcům – lékařům: Sergej Lopatin a Světlana Lopatina
v bytě č. 2 v č.p. 442 v Žirovnické ulici do 31.12. 2003
3. žádost

jednatelů Lékárny „U sv. Kateřiny“ v Počátkách o souhlas s odložením

splátky z nebytových prostor v č.p. 31 za III. čtvrtletí 2002 ve výši 43.038,- Kč na IV.
čtvrtletí 2002

B)

bere na vědomí:
Hlášení správce bytového fondu Bytep spol. s r.o. o uvolnění bytu č. 2 v č.p. 442
Žirovnická ul., který uvolnila MUDr. Zora Beňová

VII.

dle ust. § 108 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zn. pozd. předp.:

A)

schvaluje:
Právo užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky také pro:

- místostarostku ing. Marii Hrnčířovou, při významných příležitostech a občanských obřadech
- tajemníka MěÚ Václava Marka,

při občanských obřadech

V Počátkách dne 22.11. 2002

…………………………………………
Ing. Jan Třebický
starosta města

………………………………………..
Ing. Marie Hrnčířová
místostarostka

