137/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 36

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 1. února 2017

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. odkoupení pozemkových parcel v zahrádkářské kolonii „U Městského rybníka“, které zajišťují
zahrádkářům volný přístup k zahrádkám; jedná se o p.p.č. 277/50 o velikosti 765 m2 (přístup od
cesty k Městskému rybníku – část pozemku je Počátecký potok) a p.p. č. 277/51 o velikosti 111 m2
(pozemek okolo zahrádek) ve vlastnictví ½ sl. Eliška Brdlíková a ½ p. Mgr. Jana Marková, dále
p.p.č. 277/52 o velikosti 988 m2 (cesta okolo zahrádek) ve vlastnictví 1/14 p. Iveta Sýkorová, 9/28
p. Jana Novotná, 1/14 p. Jiří Čujan, 3/84 p. RNDr. Jan Černý, 13/28 p. Dr. Alexander Thomas
Jakubick a 3/18 p. Jan Černý (spoluvlastníky zastupuje p. Iveta Sýkorová)
2. uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce v roce
2017 v tomto pořadí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkup pozemků v lokalitě „Z2“ za Sídlištěm (bude pokryto přesunem
z roku 2016)
výstavba ZTV v lokalitě „Z2“
rekonstrukce chodníků v ul. Březinova a v části ul. Tyršova
oprava střechy bývalé kotelny
výměna oken v prostoru sociálního zázemí na bývalé kotelně
rekonstrukce chodníků na městském hřbitově
dřevěná stavba – občerstvení na pláži přírodního koupaliště
rekonstrukce 2 kuchyněk a nákup 5 kuchyňských linek do MŠ
sekačka na trávu s výsypem do výšky ISEKI SXG 326 HL

1.750.000,- Kč
13.500.000,- Kč
780.000,- Kč
300.000,- Kč
100.000,- Kč
200.000,- Kč
100.000,- Kč
210.000,- Kč
465.000,- Kč

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 10.1. 2017 ve
věci kontroly splnění usnesení 12. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení rady města č. 32,
33 a 34 a kontroly usnesení 14. zasedání zastupitelstva města
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 37. zasedání rady města ve středu 1.3. 2017 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 2017 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)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170002/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 805,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
13 805,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) určená na pokrytí mzdových s tím souvisejících výdajů
za měsíc listopad 2016 na výkon veřejně prospěšných prací, která byla připsána na účet města až
v roce 2017. O uvedenou částku bude posílena rezerva rozpočtu na granty (v roce 2016 byla tato
rezerva použita na pokrytí výdajů).
Rozpočtové opatření č. 170003/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 823,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 823,- 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 lednu 2017 za měsíc prosinec 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. 170004/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
50 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pohřby, které je obec ze zákona povinna
vypravit. Uhrazené náklady budou vymáhány v dědickém řízení po zemřelém.
Rozpočtové opatření č. 170005/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
30 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost vnitřní správy
o částku
30 200,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pořízení aplikace „Mobilní rozhlas“ pro chytré
telefony s licencí na 1 rok, vč. podpory sběru kontaktů, školení a kompletní personalizace. Pořízení
bylo schváleno na 35. zasedání rady města dne 11. ledna 2017.
2. žádost vedoucího Počátecké dechovky p. Petra Dvorského o financování nákladů spojených
s dopravou max. 15 členů dechovky do partnerské obce Lokca na Slovensku a schvaluje úhradu
pohonných hmot na dopravu z rozpočtu Komise pro partnerskou spolupráci ve výši skutečných
nákladů, max. do výše 10.000,- Kč; kapelu pozval do Lokce pověřený člen Lokčanského hudebního
tělesa p Marek Vaidiar na oslavy konané ve dnech od 16.2. do 19.2 2017

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.12. 2016 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. rozdělení státní finanční podpory od Ministerstva kultury ČR určené na opravu památek z „Programu
regenerace MPR a MPZ“ na rok 2017; město Počátky získalo finanční prostředky ve výši
1,030.000,- Kč (využití je podmíněno 50 % spoluúčastí)
3. zdůvodnění nárůstu vyplácení mzdových nákladů v rozpočtové položce 5021 – Ostatní osobní
výdaje v roce 2016 v příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky; nárůst byl vyvolán
opatřeními při neočekávané dlouhodobé pracovní neschopnosti dvou zaměstnanců a zajištěním
roznosu Počáteckého zpravodaje do každé domácnosti
4. přehled – ekonomické výsledky KINA Počátky za celý rok 2016 a porovnání s výsledky v období
let 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015; výsledek je ziskový poprvé za 5 let promítání (+ 31.059,44 Kč)
5. plány účetních odpisů Města Počátky, organizačních složek Lesy města Počátky, Sbor
dobrovolných hasičů Počátky a příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky,
Mateřská škola Počátky a Městské muzeum Počátky

IV.

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

schvaluje:
1. Komisi likvidační a škodní do konce současného volební období ve složení:
předseda komise:
členové komise:

Štěpán Černoš, člen rady města
Mgr. Karel Štefl, starosta města
Václav Marek, tajemník MěÚ

komise na základě písemného návrhu doporučuje radě či zastupitelstvu vyřazení majetku města;
posuzuje nutnost jiného využití, vyřazení či likvidace majetku s ohledem na jeho poškození či
znehodnocení; navrhuje způsob vyřazení majetku včetně případné fyzické likvidace majetku; fyzicky
ověřuje majetek navržený k vyřazení, účastní se fyzické likvidace majetku; projednává jen řádně
zdůvodněné návrhy na vyřazení majetku

bere na vědomí:
1. Protokol o kontrole č.j. ČŠIJ-1121/16-J, provedené ve dnech 15.11.–22.11. 2016 v Základní škole
Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov; kontrolu provedla Česká školní inspekce v Kraji
Vysočina se zaměřením na dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zák.č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
2. Inspekční zprávu č.j. ČŠIJ-1120/16-J předloženou Českou školní inspekcí v Kraji Vysočina po
vykonání inspekční činnosti v Základní škole Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov, ve dnech
15.11.–22.11. 2016, se zaměřením na dodržování ust. § 174 odst. 2 písm. a) zák.č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
3. poděkování p. Jitky Píbilové, Česká Asociace Krav Maga – Kapap, z.s., K Vodárně 1501, 263 01
Dobříš, za velmi vstřícný a profesionální přístup zaměstnanců sokolovny při poskytování služeb
účastníkům sportovní akce spojené s ubytováním
V.

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

schvaluje:
1. z pozice valné hromady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky, Horní 87, přijetí 2 pracovníků na
středisko vodovodů a kanalizací na pozici provozní montér vodovodu a kanalizace, z důvodu
zajištění investičních akcí na obnově majetku vodovodů a kanalizace a zajištění povinností
vyplývajících z provozních řádů a smluvních závazků k ostatním obcím v potřebném rozsahu,
četnosti a kvalitě; souhlas je vysloven za podmínky pokrytí zvýšených nákladů (mzdových nákladů)
odpovídajícími zvýšenými výnosy společnosti; smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou

bere na vědomí:
1. informaci jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky o výsledku jednání na smluvní zajištění
dodávky pitné vody v případě havárie na vodovodním řádu do vodojemu a cisteren od jiného
dodavatele; osloveny byly 4 dostupné firmy, z toho ČEVAK a.s. České Budějovice a Vodárenská
akciová spol., a.s., Jihlava, nejsou přístupny k uzavření závazné smlouvy o zajištění náhradního
zásobování vodou mimo obce ve svém provozování, další oslovené firmy Vodak Humpolec s.r.o. a
Radouňská vodohospodářská spol., a.s., Jindřichův Hradec, se nevyjádřily; nadále tak zůstává
v platnosti dovoz pitné vody do vodojemů na základě jednotlivých objednávek podle kapacitních
možností dodavatele, v současné době je realizována spolupráce s fi. ČEVAK a.s. a mimořádně s fi.
Vodak, s.r.o., za aktuálně platné ceníkové ceny dodavatelů
VI.

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

schvaluje:
1. prohlášení o finanční spoluúčasti Města Počátky ve výši 10 % nákladů, tj. 44.143,- Kč (požadovaná
částka vychází z aktualizované nabídky na restaurátorskou obnovu 2/3 fasády památkově
chráněného domu č.p. 340 na straně směrem do Lázeňské ulice a k domu č.p. 368); dle majitelky
domu Mgr. Miroslavy Samcové, trv. bytem Na Horáku č.p. 78, 251 62 Louňovice, se jedná o
restaurátorské práce, které by Městu Počátky odčerpaly většinu z každoročně přidělovaných financí
z fondu Regenerace MPZ, a proto volí možnost podání žádosti na využití dotace na obnovu
kulturních památek v roce 2017 poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina (50 % vlastník, 40 % Kraj
Vysočina a 10 % město v jehož katastrálním území se památka nachází)

2. komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi k projektu veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy č.p. 1 Počátky“ ve složení:
Karel Šimánek - předseda Komise pro regeneraci MPZ, člen rady města
Petr Zadák
- člen Komise pro regeneraci MPZ, vedoucí stavebního odboru MěÚ
Václav Marek - tajemník MěÚ
termín ukončení přijímání nabídek do 10,00 hodin dne 23.2. 2017, následně otevírání obálek;
hodnotící kritérium nejnižší cena
3. komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi k projektu veřejné zakázky malého rozsahu
„Úprava fasády domu č.p. 30“ (oprava fasády, výlohy, balkonu a vstupu na balkon, výměna
klempířských prvků, oprava a nátěr oken, dveří) z programu regenerace MPZ ve složení:
Bc. David Brýna, DiS
Petr Zadák
Marie Filipová
Ing. Drahoslav Kadlec

- zaměstnanec stavebního odboru MěÚ
- člen Komise pro regeneraci MPZ, vedoucí stavebního odboru MěÚ
- člen Komise pro regeneraci MPZ, vedoucí městského muzea
- místostarosta města

otevírání obálek od 10,00 hodin dne 24.2. 2017 a aukční kolo elektronického výběrového řízení od
13,00 hodin dne 27.2. 2017; rozhodující kritérium nejnižší cena
4. komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi k projektu veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava fasády domu č.p. 31 a č.p. 32“ (oprava fasády, výlohy u č.p. 32, oprava a nátěr dřevěných
prvků, oprava klempířských prvků) ve složení:
Bc. David Brýna, DiS
Petr Zadák
Mgr. Karel Štefl

- zaměstnanec stavebního odboru MěÚ
- člen Komise pro regeneraci MPZ, vedoucí stavebního odboru MěÚ
- starosta města

otevírání obálek od 13,00 hodin dne 13.3. 2017 a aukční kolo elektronického výběrového řízení od
13,00 hodin dne 15.3. 2017; rozhodující kritérium nejnižší cena
5. žádost P. Mgr. Augustina Jána Grambala, O. Praem., administrátora Římskokatolické farnosti
Počátky, o bezúplatné užívání sportovní haly a venkovního tartanového hřiště s přilehlými
Prostorami, s podmínkou dodržování provozních řádů jednotlivých sportovišť; farnost bude
pořádat v Počátkách v sobotu 27.5. 2017 v době od 9,30 do 16,30 hodin Vikariátní dětskou pouť
(ve smyslu putovat) – připutují děti z celého vikariátu za určitým poznáním; akce je přístupná
široké veřejnosti
VII.

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

schvaluje:
1. uvedení důležitých telefonních kontaktů na webové stránky města Počátky:
E.ON Distribuce, a.s.:
- poruchová služba pro elektřinu tel.č. 800 225 577 – nepřetržitý provoz v rámci ČR, linka zdarma
- poruchová služba pro zemní plyn tel.č.
1239 – nepřetržitý provoz v rámci ČR, linka zdarma
Vodotechnické služby s.r.o. Počátky:
- poruchová služba pro vodovody a kanalizaci v Počátkách tel.č. 606 554 286, příp. 602 155 561
2. návrh na zadání zakázky „Vytvoření jednotného vizuálního stylu a oficiální webové prezentace
Města Počátky“ předložený pověřenou komisí
3. jmenování komise pro vyhodnocení zakázky „Vytvoření jednotného vizuálního stylu a oficiální
webové prezentace Města Počátky“ ve složení:
Ing. Drahoslav Kadlec, Martin Pavlíček, Mgr. Bc. Karel Holý, Ludmila Marková, BcA. Ondřej Sedlák
a Daniel Slipka

bere na vědomí:
1. dopis místostarosty partnerského města Konolfingen p. Stefana Josta, ve kterém gratulují městu
Počátky k provedené rekonstrukci fasády a oken na věži kostela Sv. Jana Křtitele a zároveň
vysvětlují důvod snížení poskytnuté dotace z 30.000,- CHF na 25.000,- CHF na tuto rekonstrukci
(odpovídá 30 % skutečně vynaložených nákladů)

2. poděkování paní Anny Klápové, trv. bytem Počátky, Tyršova 484, za pozornost a gratulaci k
narozeninám
3. žádost stacionáře STONOŽKA OSTRAVA, Veverkova 1511/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, o podporu
projektu na dostavbu rehabilitačního centra pro hendikepované děti v Jeseníkách, Dívčí Hrad u
Osoblahy
4. žádost p. Ludvíka Hesse – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ 27006891, Pod Oborou
88, Praha 10, o poskytnutí finančního daru na zřízení Babyboxu nové generace v Nemocnici
Jindřichův Hradec
5. žádost Spolku LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“; Město
Počátky morálně podporuje vzpomínku na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, ale
nebude v den 58. výročí povstání vyvěšovat na budově úřadu nebo na jiném místě k tomu určeném
tibetskou vlajku
6. žádost občanů trvale bydlících na Mariánském náměstí (Matouškovi, Váňovi, Urbanovi a Bínovi) o
vysvětlení opakovaně nevhodného rozeslání faktur za práce provedené na jejich přípojkách během
rekonstrukce Mariánského náměstí – záležitost nebyla předem osobně a náležitě projednána,
nesouhlas s cenou za práci provedenou fi. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky;
zhotovitel přípojek a zástupce města vyvolá s nespokojenými občany jednání, kde předloží
variantní řešení; v případě odmtínutí nabídnutých variant budou žadatelé proti podpisu náležitě
poučeni o odpovědnosti za následné poškození předlážděného prostranství před jejich domy a
odpovědnosti za bezpečnost chodců .

V Počátkách dne 8. února 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

