K č.j.: 289/2003

VÝPIS USNESENÍ číslo: 9
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 21. února 2003

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:
1. přípravu na jednání 5. zasedání zastupitelstva města dne 21.2. 2003 dle předložených
návrhů na toto jednání.
2. Přijetí podmínek pro návrh na změnu úvěrové smlouvy s KB a.s. na krytí závazků VVN
Počátky a navrhuje předložit zastupitelstvu města přijetí úvěru ve výši 7 miliónů Kč.
II.

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

1. Požádat Krajský úřad kraje Vysočina o souhlas s využitím nevyčerpané veřejné sbírky
bývalé VVN Počátky ve výši do 150 tisíc Kč na sportovní účely - nákup solárního
zařízení a umístit jej pro potřeby občanů ve sportovní hale.
2. Proplacení

odsouhlasených faktur na úhradu dlužných částek za telefony VVN,
fakturované za měsíc prosinec 2002 fi. Český Telecom v celkové výši 17.833,10 Kč a
za spotřebu plynu v prosinci 2002 fi. JČP a.s. ve výši 57.230,50 Kč; proplacení je
podmínkou pro přehlášení tel. linek a odběrného místa na nové uživatele; úhrada bude
provedena z účtu zřízeného pro likvidaci VVN u GE CB, a.s., č.ú. 163167577/0600.

3. Dodatek č. 25 ke Smlouvě o zastavení pohledávky za SMW č. 720-55/99 ze dne 11.2. 2003
bere na vědomí:

1. Oznámení Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 6.2. 2003 o poukázání účelové
neinvestiční dotace z MF ČR k úhradě závazků VVN Počátky ve výši 10,000.000,- Kč a
její poukázání s uvedením podmínek účtování a vedením účelových znaků.
2. Konečný stav závazků bývalé VVN vůči věřitelům ve výši cca 15,700.000,- Kč.
3. Úhrada závazků bývalé VVN z poskytnuté dotace – úhrada mezd zaměstnanců za 2
kalendářní měsíce.
4. Dotazy finančního odboru MěÚ k metodice účtování při likvidaci VVN Počátky a jejich
předání odbornému poradci MF ČR, s uvedením kontaktních adres a spojení.
5. Finanční vyčíslení nákladů na technické zajištění provozu areálu VVN Počátky za měsíc
leden 2003, předložené jednatelem VTS s.r.o. Počátky – celkový náklad po realizaci
úsporných opatření činí 68.893,60 Kč (údaje poskytnuty též pro 5. zasedání
zastupitelstva města).
6. Oznámení zahájení výkonu rozhodnutí OSSZ Pelhřimov ze dne 19.2. 2003, o povinné
úhradě doplatku z pojistného a penále k úhradě za VVN Počátky, ve zbývající výši
3.638,- Kč.

III.

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

schvaluje:

1. Protokolární předání kompletní chirurgické ambulantní kartotéky z bývalé VVN MUDr.
Pavlu Heřmánkovi, Počátky, Na Výsluní 651, na základě písemné žádosti ze dne 3.2.
2003.
2. Část žádosti VTS s.r.o. Počátky o bezúplatný převod některého movitého majetku z VVN
a souhlasí s převodem starší travní sekačky a se zbylým vybavením údržbářské dílny;
další požadavky budou posuzovány v následném likvidačním postupu.
bere na vědomí:

1. Převzetí podkladů pro mzdovou agendu z bývalé VVN, vč. výpočetní techniky se
zpracovatelským programem, k dokončení na MěÚ v Počátkách.
2. Vypracování souboru mzdových závazků k bývalým zaměstnancům VVN.
3. Návrh k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, na rozšíření zákonů o
obcích, o krajích, o státní správě a samosprávě ve školství a.d. a poskytuje jej k dispozici
ředitelům školských zařízení.
4. Rozhodnutí VZP ČR, okresní pojišťovny Pelhřimov, č. 00511978-00 ze dne 17.2. 2003, o
zastavení správního řízení s VVN Počátky, která byla k 31.12. 2002 usnesením
zastupitelstva města zrušena.
5. Průvodní spis Advokátní kanceláře JUDr. Jiří Dlouhý, Pelhřimov s předáním spisů
Usnesení ČTS: ORPE-525/HK-2002 ze dne 6.2. 2003 a ORPE-153/HK-2002 ze dne
25.7. 2002, ve shodné věci podaných trestních oznámení z blíže nespecifikovaných
trestných činů proti majetku, kterých se mohl dopustit neznámý pachatel s důsledkem
útlumového programu a následným ukončením činnosti VVN Počátky; obě podání byla
vyšetřovatelem odložena, protože se nejedná o podezření z trestného činu.
IV.

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

schvaluje:

1. Pověřit Komisi zdravotní, sociální a životního prostředí ve spolupráci se sociálním
odborem MěÚ, přípravou termínu, místa, organizačního a materiálového zabezpečení na
setkání představitelů města s občany staršími nad 70 let.
2. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektu na rekonstrukci památníku padlých v 1.
světové válce, s možností využití datačních prostředků od Ministerstva obrany ČR.
3. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektu na přípravu opravy altánu sv. Vojtěcha,
jako podklad pro žádost o dataci.
4. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektové přípravy rekonstrukce topení KZM v č.p.
87 v Horní ulici, jako podklad pro žádost o dotaci a zahájit přípravu na podání žádosti na
restaurování maleb v zasedacím sále bývalé záložny v č.p. 87 pro rok 2004.
bere na vědomí:

1. Upravený přehled průběžných (trvalých) a nesplněných úkolů zastupitelstva od XII. 1990.
2. Návrh k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, na rozšíření zákona o
zadávání veřejných zakázek a poskytuje jej k dispozici stavebnímu odboru MěÚ.

V.

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

schvaluje:

1. Smlouvu o nájmu č.j. 38/2003 uzavřenou mezi městy Počátky a Pelhřimov pro účely
kontaktního místa dávek státní sociální podpory MěÚ Pelhřimov, jako detašovaného
pracoviště v levé části přízemí budovy č.p. 1 na Palackého nám. v Počátkách.
bere na vědomí:
1. Vzory kupních smluv a podání v e-mail. podání, využitelných při prodeji majetku z bývalé
VVN.
VI.

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

schvaluje:

1. Pověřit členy rady přípravou termínů schůzek představitelů města s občany místních
částí.
2. Odprodej oken včetně okenních rámů v počtu do 10 ks, vybouraných při přestavbě
bývalého KD nemocnice č.p. 542, panu Luďku Smejkalovi, Truhlářství Počátky za cenu
1.000,- Kč za 1 ks.
3. Uzavření veřejnoprávních smluv pod č.j. 289/03, ve smyslu ust. § 63 odst.1 zák. o
obcích, mezi městem Počátky a obcemi Častrov, Polesí, Stojčín a Veselá, příslušnými do
správního obvodu pověřeného obecního úřadu Počátky, podle kterých bude Komise
k projednávání přestupků města Počátky vykonávat přenesenou působnost ve správním
obvodu uvedených obcí v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
bere na vědomí:.
1. Informace Okresní nemocnice Pelhřimov o lékařské pomoci v mimopracovní době
nemocnice – LSPP, výdej léků, stomatologická služba, místo výkonu, telef. spojení,
ordinační hodiny.
2. Sdělení MK ČR o rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2003.
3. Povolení stanovené trasy obousměrné objížďky po silnici II/132 z důvodu pořádání
sportovní akce „Rallye Tour de Pacov“, zařazené jako 2. kolo do ČM poháru v rallye
2003, konané ve dnech 25. –26. dubna 2003 – pořadatel Sdružení Monte Pacov
motorsport, Pacov, Štěpánovského 138.
4. Informace SOMPO a.s. Pelhřimov ze dne 31.1. 2003, všem členským obcím,
akcionářům a.s., o vazbách a principech mezi společností a členskými obcemi.
5. Žádost MO ČRS Počátky ze dne 4.2. 2003, o poskytnutí výjimky ze zákazu vjezdu
motorových vozidel na místních komunikacích k rybníkům Městský, Dvořákův, Malé a
Velké jezero Valcha a konstatuje, že obce nejsou ve věci provozu silničních vozidel na
pozemních komunikacích oprávněny žádným právním předpisem takové výjimky
vystavovat.
V Počátkách dne 27.2. 2003
Ing. Marie Hrnčířová
místostarostka

K č.j.: 289/2003

VÝPIS USNESENÍ číslo: 9
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 21. února 2003

Rada města Počátky
VI.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:

3. Uzavření veřejnoprávních smluv pod č.j. 289/03, ve smyslu ust. § 63 odst.1 zák. o
obcích, mezi městem Počátky a obcemi Častrov, Polesí, Stojčín a Veselá, příslušnými do
správního obvodu pověřeného obecního úřadu Počátky, podle kterých bude Komise
k projednávání přestupků města Počátky vykonávat přenesenou působnost ve správním
obvodu uvedených obcí v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Počátkách dne 27.2. 2003

Ing. Marie Hrnčířová
místostarostka

4. Pověřit Komisi zdravotní, sociální a životního prostředí ve spolupráci se sociálním
odborem MěÚ, přípravou termínu, místa, organizačního a materiálového zabezpečení na
setkání představitelů města s občany staršími nad 70 let.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

5. Požádat Krajský úřad kraje Vysočina o souhlas s využitím nevyčerpané veřejné sbírky
bývalé VVN Počátky ve výši do 150 tisíc Kč na sportovní účely - nákup solárního
zařízení a umístit jej pro potřeby občanů ve sportovní hale.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

6. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektu na rekonstrukci památníku padlých v 1.
světové válce, s možností využití datačních prostředků od Ministerstva obrany ČR.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

7. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektu na přípravu opravy altánu sv. Vojtěcha,
jako podklad pro žádost o dataci.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

8. Pověřit stavební odbor MěÚ zadáním projektové přípravy rekonstrukce topení KZM v č.p.
87 v Horní ulici, jako podklad pro žádost o dotaci a zahájit přípravu na podání žádosti na
restaurování maleb v zasedacím sále bývalé záložny v č.p. 87 pro rok 2004.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

9. Odprodej oken včetně okenních rámů v počtu do 10 ks, vybouraných při přestavbě
bývalého KD VVN č.p. 542, p. L. Smejkalovi, Truhlářství Počátky za 1.000,- Kč za 1 ks.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

10. Dodatek č. 25 ke Smlouvě o zastavení pohledávky za SMW č. 720-55/99 ze dne 11.2. 2003
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

11. Smlouvu o nájmu č.j. 38/2003 mezi městy Počátky a Pelhřimov pro účely kontaktního
místa dávek státní sociální podpory MěÚ Pelhřimov v čp.1 na Palackého nám. v Počátkách.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

12. Protokolární předání kompletní chirurgické ambulantní kartotéky z bývalé VVN MUDr.
Pavlu Heřmánkovi, Počátky, Na Výsluní 651, na základě písemné žádosti ze 3.2. 2003.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

13. Proplacení odsouhlasených faktur na úhradu dlužných částek za telefony a spotřebu

plynu VVN, fakturované za měsíc prosinec 2002 fi. Český Telecom ve výši 17.833,10 Kč
a fi. JČP a.s. ve výši 57.230,50 Kč z účtu zřízeného pro likvidaci VVN u GE CB, a.s.;
nutné pro přehlášení tel. linek a odběrného místa na nové uživatele.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

14. Uzavření veřejnoprávních smluv č.j. 289/03 mezi městem Počátky a obcemi Častrov,
Polesí, Stojčín a Veselá, pro výkon přenesené působnosti prostřednictvím Komise
k projednávání přestupků města Počátky.
Hlasování o výše uvedeném návrhu pořadu schůze rady:
pro 4,
proti 0,

zdržel se hlasování 0

