č.j.: 638/2017/STAR.

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 20. června 2017

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. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: volbu kandidátů
přísedících Okresního soudu v Pelhřimově na další čtyřleté volební období, ve smyslu ust. § 64
odst.1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů, na základě souhlasného stanoviska vyjádřeného předsedkyní Okresního
soudu v Pelhřimově na předložené kandidatuře ze dne 6.6. 2017 - 15Spr 297/2017
Hezinová Helena,
Ing. Benešová Hana,

pro 14

proti 0

bytem Počátky, Nádražní 428
bytem Počátky, Sídliště 568

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 15)

3. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: Smlouvu o zániku
předkupního práva, kterou oprávněné Město Počátky ruší předkupní právo povinným manželům
Miloslavu a Lence Valentovým, trv. bytem Lipárky č.p. 718, Počátky, zřízené k p.p.č. 3453/2 a
st.p.č. 1453 v k.ú. Počátky na základě uvedení stavby rodinného domu do trvalého užívání - listina
„Oznámení o užívání stavby“ ze dne 22.8. 2016, vydaná stavebním odborem Městského úřadu
Počátky pod č.j.: 866-1/2016/st.

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – Ing. J. Třebický
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

4. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhlášení záměru
na převod pozemků v k.ú. Počátky zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001:
parcela č. 3248/74
3248/94
3248/95
3248/99
3248/100
3248/101
3248/72
3248/70

o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře

94 m2
35 m2
678 m2
12 m2
690 m2
335 m2
161 m2
254 m2

a dále oddělené GP č. 1038-25/2015
parcela č. 3248/116 o výměře 416 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/30
3248/115 o výměře 738 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/30
3248/114 o výměře 1 059 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/30
3248/113 o výměře 577 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/30

3248/76 o výměře
3248/78 o výměře
3248/79 o výměře

197 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/32
573 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/32
11 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/32

3248/80
3248/81
3248/83
3248/84

o výměře
o výměře
o výměře
o výměře

412 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/52
148 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/52
276 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/52
446 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/52

3248/85
3248/86
3248/87
3248/88
3248/90
3248/91
3248/92

o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře

67 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
711 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
832 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
192 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
502 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
947 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50
226 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/50

ve vlastnictví města Počátky určené k vytvoření budoucí zastavitelné plochy k bydlení v „Lokalitě
Z2 „ obytné zóny – zástavby rodinných domů (dále jen „RD“), a to takovým způsobem, že zájemce
předloží obálkovou metodou nabídku, která bude splňovat následující podmínky:
•
•

•
•
•
•

minimální nabídkovou cenu 200,- Kč/m2
závazek zájemce zrealizovat na své náklady 1. etapu výstavby inženýrských sítí a pozemních
komunikací včetně souvisejících prací (dále jen „1. etapa“) nejpozději do 2 let od nabytí
pozemků do vlastnictví (vyjma finální vrstvy asfaltu hlavní komunikace a vybudování přilehlých
chodníků), a to dle projektové dokumentace Ing. Šlechty; za účelem realizace 1. etapy bude
vybranému zájemci městem Počátky jako vlastníkem příslušných pozemků udělen souhlas
s provedením stavby na pozemcích p.č. 3248/30 o výměře 1435 m2, p.č. 3248/98 o výměře
289 m2, p.č. 3248/89 o výměře 494 m2, p.č. 3248/82 o výměře 220 m2, p.č. 3248/75 o výměře
314 m2, p.č. 3248/73 o výměře 351 m2 k.ú. Počátky, oddělených GP č. 1038-25/2015 a pozemku
p.p.č. 3248/60 o výměře 403 m2, které budou realizací 1. etapy dotčeny a které nejsou
předmětem prodeje; zájemce ve své nabídce uvede termín realizace
závazek zájemce opatřit na své náklady prováděcí projektovou dokumentaci k realizaci
1. etapy a nutná povolení, která stanoví právní řád ČR
závazek a uvedení podmínek, za jakých zájemce převede do vlastnictví města Počátky
vybudované inženýrské sítě, pozemní komunikace včetně přilehlých chodníků a parkoviště
předkupní právo pro město Počátky na pozemky, které jsou předmětem prodeje, v případě
nesplnění závazku na realizaci 1. etapy ve lhůtě do 2 let od nabytí pozemků do vlastnictví
zájemce, a to za cenu, za kterou budou zájemci městem Počátky prodány
zájemce bere na vědomí, že za účelem realizace 1. etapy v plném rozsahu, jak stanoveno
ve shora uvedené projektové dokumentaci, je nutné v jeho režii provést majetkoprávní
vypořádání s vlastníky pozemků
p.č. 3248/64 o výměře 353 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/39
zastavěný komunikací - bude převeden zájemcem na město
p.č. 3248/62 o výměře 120 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/39
p.č. 3248/63 o výměře 677 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/39
p.č. 3248/65 o výměře 795 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/39
p.č. 3248/66 o výměře 617 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/42
p.č. 3248/67 o výměře 244 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/42
p.č. 3248/68 o výměře 383 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/42
zastavěný komunikací – bude převeden zájemcem na město
p.č. 3248/69 o výměře 638 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/42
p.č. 3248/109 o výměře 513 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/41
zastavěný komunikací – bude převeden zájemcem na město
p.č. 3248/110 o výměře
70 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/41
p.č. 3248/41 o výměře 977 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/41
p.č. 3248/108 o výměře 241 m2 oddělená GP č. 1038-25/2015 z pozemku p.č. 3248/41
přičemž náklady s tímto spojené jsou nákladem zájemce.

Bližší informace včetně vyžádání si předmětné projektové dokumentace mohou zájemci získat
na stavebním odboru Městského úřadu Počátky tel. 565 034 910 p. Zadák nebo 565 034 933
p. Bc. Brýna, Dis.
Připomínky a nabídky s prohlášením o akceptaci podmínek prodeje zasílejte v uzavřené obálce
označené „NEOTVÍRAT – REALIZACE 1. ETAPY ZÓNY Z2“ ve lhůtě do 18.8. 2017
do 12,00 hodiny, na adresu město Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky.
Město Počátky si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek, nebo
zrušit celou soutěž.

pro 10

proti 0

zdržel se 5 – MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
MUDr. P. Heřmánek
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

5. podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: návrh pracovní
skupiny pro jednání s vlastníky pozemků v zóně Z2 s tím, že bude v termínu do 31.7. 2017
zpracován nový posudek ceny předmětných pozemků nezávislým znalcem, který určí aktuální tržní
cenu; dotčení vlastníci Kuklovi a Baštovi budou následně ochotni k dalšímu jednání o prodeji; znalec
bude konzultován a určen po dohodě s vlastníky pozemků tak, aby byla zaručena nezávislost
posudku; po vyhotovení posudku bude s vlastníky okamžitě zahájeno jednání o prodeji pozemků

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 15)

6. podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhlášení záměru
na převod části p.p.č. 25/10 o výměře cca 150 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Heřmaneč u Počátek předem určeným zájemcům p. Tomáši Pavlíčkovi, trv. bytem Heřmaneč
č.p. 25 a Jozefíně Vytiskové, trv. bytem Antonína Sovy č.p. 731, Pelhřimov, za cenu minimálně
10,- Kč/m2; jedná se o část parcely, kterou žadatelé chtějí využívat jako přístup k p.p.č. 27/2, p.p.č.
27/1 a p.p.č. 27/3, které nejsou v současné době v jejich vlastnictví; poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující

pro 14

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – M. Pavlíček

(přítomno 15)

7. podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru
na převod části p.p.č. 439 o výměře cca 145 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Vesce
u Počátek, předem určenému zájemci p. Jaroslavu Krejčímu, trv. bytem Rudé armády č.p. 324,
Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč; jedná se o část parcely, kterou má žadatel v současné době
oplocenou a na její části je postavena plechová kolna; poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
bude kupující

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 15)

8. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhlášení záměru
na převod p.p.č. 88/1 o výměře 72 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 820/4 o výměře 23 m2 (zahrada)
v k.ú. Horní Vilímeč předem určeným zájemcům manž. Janě a Pavlu Bednaříkovým, trv. bytem
Horní Vilímeč č.p. 5, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč; jedná se o parcely, které se nachází u
nemovitostí žadatelů s tím, že p.p.č. 88/1 slouží jako příjezdová cesta k domu č.p. 5 a p.p.č.
820/4 není městem využívána; poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

9. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhlášení záměru
na převod části p.p.č. 4526/1 o výměře cca 35 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Počátky předem určeným zájemcům manž. Milanu a Editě Malým, trv. bytem Moravská č.p. 261,
Počátky, za cenu minimálně 150,- Kč/m2; jedná se o část parcely, která přiléhá k rodinným domům
č.p. 261 a č.p 342, které jsou ve vlastnictví žadatelů; poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
bude kupující

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 15)

10. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru
na darování nemovitostí z majetku města - zaměřených pozemků pod silnicí II/132 v k.ú.
Heřmaneč u Počátek (směr od Heřmanče k Léskovci), formou darovací smlouvy, předem určenému
zájemci Kraji Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování; Kraj Vysočina
požádal město Počátky o majetkoprávní vypořádání pozemků, které byly nově zaměřeny
geometrickým plánem č. 91-20/2015;
Město Počátky daruje Kraji Vysočina:
p.p.č. 323/57
p.p.č. 323/49
p.p.č. 323/51
p.p č. 323/45
p.p.č. 323/48
p.p.č. 323/47
p.p.č. 323/41
p.p č. 323/43
p.p.č. 323/44
p.p.č. 323/46
p.p č. 323/42
celkem

pro 15

o vým.
42 m2
o vým.
3 m2
o vým. 399 m2
o vým.
14 m2
o vým.
53 m2
o vým. 133 m2
o vým.
99 m2
o vým.
60 m2
o vým.
8 m2
o vým. 117 m2
o vým. 120 m2
o vým. 1.048 m2

proti 0

(oddělena z p.p. č. 252/2)
(oddělena z p.p. č. 265/3)
(oddělena z p.p. č. 283)
(oddělena z p.p. č. 288)
(oddělena z p.p. č. 290/3)
(oddělena z p.p. č. 292/1)
(oddělena z p.p. č. 299/7)
(oddělena z p.p. č. 299/8)
(oddělena z p.p. č. 299/9)
(oddělena z p.p. č. 299/10)
(oddělena z p.p. č. 301)

zdržel se 0

(přítomno 15)

11. podle § 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhlášení záměru
na darování nemovitostí z majetku města - zaměřených pozemků pod silnicí II/132 v k.ú.
Léskovec (směr od Léskovce k Horní Vsi), formou darovací smlouvy, předem určenému zájemci
Kraji Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování; Kraj Vysočina požádal město
Počátky o majetkoprávní vypořádání pozemků, které byly nově zaměřeny geometrickým plánem
č. 62-50/2015;
Město Počátky daruje Kraji Vysočina:
p.p.č. 606/60
p.p.č. 606/53
p.p.č. 606/32
p.p č. 606/44
p.p.č. 606/27
p.p.č. 606/30
celkem
pro 15

o vým. 18 m2
o vým. 80 m2
o vým. 19 m2
o vým. 8 m2
o vým. 3 m2
o vým. 19 m2
o vým. 147 m2

proti 0

(oddělena z p.p. č. 219/4)
(oddělena z p.p. č. 219/5)
(oddělena z p.p. č. 247/3)
(oddělena z p.p. č. 607)
(oddělena z p.p. č. 620/10)
(oddělena z p.p. č. 620/10)
zdržel se 0

(přítomno 15)

12. podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyjádřit zájem
o případný úplatný převod p.p.č. 4136/1 v k.ú. Počátky o výměře 540 m2 do vlastnictví Města
Počátky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu zajištění provozu
kanalizace, vodovodu a monitoringu rekultivované skládky v Počátkách, neboť na pozemku se
nachází - monitorovací vrty zrekultivované skládky odpadů (p.p.č. 4135/8)
- ovládací šoupě vodovodního řádu
- revizní šachta hlavního kanalizačního řádu

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

13. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitostí
v k.ú. Počátky odkoupením druhé ideální ½ od spoluvlastnice pozemků pí. Mgr. Jany Markové;
jedná se o pozemky – trvalý travní porost v zahrádkářské kolonii „U Městského rybníku“, které
zajišťují zahrádkářům volný přístup k jejich zahrádkám:
p.p.č. 277/50
p.p.č. 277/8
p.p.č. 277/49
p.p.č. 277/51
p.p.č. 277/61
p.p.č. 279/8
p.p č. 385/18
p.p.č. 4513/8
celkem
ideální ½

o vým. 765 m2 za cenu
o vým. 110 m2 za cenu
o vým.
47 m2 za cenu
o vým. 111 m2 za cenu
o vým. 171 m2 za cenu
o vým. 255 m2 za cenu
o vým.
15 m2 za cenu
o vým. 254 m2 za cenu
o vým. 1.728 m2 za cenu
o vým. 864 m2 za cenu

66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

50.490,- Kč
7.260,- Kč
3.102,- Kč
7.326,- Kč
11.286,- Kč
16.830,- Kč
990,- Kč
16.764,- Kč
114.048,- Kč
57.024,- Kč

na p.p.č. 277/50, 277/8 a 4513/8 bude zřízena služebnost stezky a jízdy (věcné břemeno přístupu),
z důvodu zachování přístupu na zahrady p.p.č. 277/16 a p.p.č. 277/9, které zůstávají ve vlastnictví
spolumajitelek; město Počátky jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a
plátcem poplatku za povolení vkladu vlastnického práva

pro 13

proti 1 – MUDr. P. Heřmánek

zdržel se 0

(přítomno 14)

14. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Darovací smlouvu
uzavřenou mezi Městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky a Krajem Vysočina,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v rámci majetkoprávního vyrovnání nově
zaměřených pozemků vedle silnice II/132 v ul. Stodolní, kterou Město Počátky daruje Kraji Vysočina
nově oddělený díl „a“ p.p.č. 4470/1 o výměře1.833 m2 (ostatní plocha, silnice) a nově oddělený díl
„b“ p.p.č. 4470/1 o výměře 84 m2 (ostatní plocha, silnice)

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 14)

15. podle § 85 a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: směnu pozemků v k.ú.
Počátky při majetkoprávním vypořádání formou směnné smlouvy mezi městem Počátky a předem
určeným zájemcem takto:
•

•

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 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

16. podle § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: nepřevádět
do rozpočtu roku 2017 nedočerpané rezervy rozpočtu z roku 2016:
•
•

rezerva zastupitelstva města
rezerva rozpočtu

- ve výši 100.000,- Kč
- ve výši 1,180.600,- Kč;

rezervy rozpočtu roku 2017, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2017, jsou dostatečné a
jejich navyšování není nutné; případně lze použít naspořené prostředky předchozích let

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová

(přítomno 15)

17. podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Smlouvu o zápůjčce
poskytnuté Městem Počátky (zapůjčitel) Vodotechnickým službám s.r.o. Počátky (vydlužitel)
z naspořených prostředků minulých let ve výši 1,500.000,- Kč s úrokem 1 %, k financování investiční
akce „Rekonstrukce kanalizace v ulicích Sládkova a Zahradní, se splatností do 31.12. 2021

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

18. podle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 243.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Mgr. Miroslavou Samcovou
(příjemce dotace), bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice, (příjemce dotace), na obnovu nemovité
kulturní památky – dům v ulici Lázeňská č.p. 340, st.p.č. 267/3 k.ú. Počátky, v městské památkové
zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty
„Oprava fasády, oprava výkladce a další související práce“; finanční příspěvek bude poskytnut
z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2017 ve výši
243.000,- Kč, bez finančního podílu města

19. podle § 85 písm.c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 116.940,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky,
Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a p. Marií Sochorovou
a Stanislavem Sochorem, bytem Palackého nám. č.p. 6, 394 64 Počátky (příjemci dotace), na
obnovu nemovité kulturní památky – dům na Palackého nám. č.p. 6 umístěného na pozemku
st.p.č. 15 v městské památkové zóně na Palackého náměstí v Počátkách, v rozsahu prací
podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty „Nátěr střechy, oprava fasády, nátěr
oken a dveří – dvorní část objektu a zadní trakt domu a další související práce“; finanční příspěvek
bude poskytnut z rozpočtu města Počátky ve výši 19.940,- Kč a dotace Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2017 ve výši 97.000,- Kč

20. podle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 272.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Kešner a Krásl spol. s r.o. se
sídlem Palackého nám. 31, 394 64 Počátky, IČO 47238232 (příjemce dotace), na obnovu nemovité
kulturní památky – dům na Palackého nám. č.p. 15, umístěný na pozemku st.p.č. 25 v městské
památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové
hodnoty „Restaurování nástěnné a stropní malby v salonu domu č.p. 15 a další související práce““;
finanční příspěvek bude poskytnut z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ
a MPR na rok 2017 ve výši 272.000,- Kč, bez finančního podílu města

21. podle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 92.500,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Ing. Josefem Pospíšilem a Paedr.,
Mgr. Jitkou Pospíšilovou, bytem Vícenice 124, 675 71 Náměšť nad Oslavou, (příjemci dotace), na
obnovu nemovité kulturní památky – dům na Palackého nám. č.p. 18, st.p.č. 28 k.ú. Počátky,
v městské památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné
památkové hodnoty „Oprava fasády, nátěr oken, vchodových dveří, okapů a další související práce“;
finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu města Počátky ve výši 15.500,- Kč a dotace
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2017 ve výši 77.000,- Kč

22. podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí
dotace ve výši 55.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky,
Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Římskokatolickou
farností Počátky se sídlem Palackého nám. 2, 394 64 Počátky, IČO 65041712 (příjemce dotace),
na obnovu nemovité kulturní památky – Kostel Sv. Jana Křtitele, st.p.č. 2 k.ú. Počátky, v městské
památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové
hodnoty „Restaurování bočního portálu severní strany kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkách a další
související práce“; finanční příspěvek bude poskytnut z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace MPZ a MPR na rok 2017 ve výši 55.000,- Kč, bez finančního podílu města
O bodech č. 18 – 22 hlasováno společně

pro 14

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 15)

23. podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci a modernizaci venkovního víceúčelového sportoviště u základní školy
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova – dotační titul č. 6“

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

24. podle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí účelově
určené individuální dotace ve výši 380.000,- Kč na pořízení investičního majetku – „traktor ISEKI
SXG 323 s ochranným rámem“ a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelově individuální
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO
00248843 (poskytovatel) a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky se sídlem Horní 87, 394 64
Počátky, IČO 26048477 (příjemce),

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – Ing. J. Třebický
MUDr. M. Přibylová

(přítomno 15)

25. podle § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí účelově
určené individuální dotace ve výši 130.000,- Kč určené na projekt „Činnost spolku“ a
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelově individuální dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou
mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel) a
Tělovýchovnou jednotou Spartak Počátky, z.s., se sídlem Stodolní 684, 394 64 Počátky, IČO
60662859 (příjemce),

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – MUDr. P. Heřmánek
MUDr. M. Přibylová

(přítomno 14)

26. podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: projednání
závěrečného účtu – hospodaření města za rok 2016 zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ
a zveřejněný dne 1.6. 2017, včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok
2016 č.j. KUJI 24106/2017 KO, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina
dne 28. března 2017, která je součástí závěrečného účtu a v jejímž závěru nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

27. podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: závěrečný účet –
hospodaření města za rok 2016, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ, a zveřejněný dne
1.6. 2017, včetně příloh a jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok 2016,
zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 24106/2017 KO, která
je součástí závěrečného účtu a dále uzavření projednaného závěrečného účtu města vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

28. podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: účetní závěrku
Města Počátky za účetní období roku 2016, sestavenou k 31.12. 2016 (příloha, rozvaha – bilance,
výkaz zisku a ztráty), podle novely zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášené pod č. 239/2012
Sb., s účinností od 1.8. 2012 a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

29. podle § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
166 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
166 100,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty výdaje za zřízení služebnosti věcného břemene
v komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina pří výstavbě splaškové kanalizace, stoky N v ul.
Nádražní a přeložení dešťové kanalizace mezi ulicemi Spojovací a ke garážím. Provedení
rozpočtového opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 14/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
725 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
725 000,- Kč
Snížením investiční rezervy bude částečně pokryta akce „Rekonstrukce oplocení zahrady
Mateřské školy v Počátkách“. Rozdělení investiční rezervy bylo schváleno na 14. zasedáni
ZM dne 20. 12. 2016.
Rozpočtové opatření č. 15/2017
Zvýšení financování
o částku
357 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
357 900,- Kč
Z naspořených prostředků města bude dofinancována akce „Rekonstrukce oplocení zahrady
Mateřské školy v Počátkách“. Vysoutěžená nabídka fi. STATUS stavební a.s. je na částku
1 082 836,68 Kč a tudíž původně určená částka na realizaci nedostačuje. Provedení rozpočtového
opatření je doporučeno radou města.

Rozpočtové opatření č. 16/2017
Zvýšení financování
o částku
255 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
255 000,- Kč
Z naspořených prostředků města bude financována výměna vchodových dveří do budovy č.p. 361
za dřevěné a výměna lina v kmenové učebně základní školy. Prostředky budou převedeny
Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 17/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
310 940,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
310 940,- Kč
Snížením investiční rezervy bude pokryta rekonstrukce technického zázemí ve školní kuchyni
základní školy – rekonstrukce chladícího a mrazícího boxu včetně stavebních úprav. Prostředky
budou převedeny Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na
investice.
Rozpočtové opatření č. 18/2017
Zvýšení financování
o částku
635 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
635 200,- Kč
Z naspořených prostředků města bude financována akce „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“. Akce
musí být předfinancována z prostředků města a následně poskytnutá dotace bude přesunuta zpět
do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 19/2017
Zvýšení financování
o částku
380 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
380 000,- Kč
Z naspořených prostředků města bude financováno poskytnutí investiční dotace společnosti
Vodotechnické služby s.r.o. na základě veřejnoprávní smlouvy. Dotace je určena na nákup
traktoru ISEKI SXG 323. (O uvolnění částky rozhodlo Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání
dne 21. března 2017).
Rozpočtové opatření č. 20/2017
Zvýšení financování
o částku 1 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku 1 500 000,- Kč
Poskytnutí zápůjčky pro Vodotechnické služby s.r.o. Počátky za účelem financování investiční
akce „Rekonstrukce kanalizace v ulicích Sládkova a Zahradní“. Splatnost zápůjčky bude
stanovena do 31.12.2021 a úročení zápůjčky bude 1 %.
Zápůjčka bude pokryta z naspořených prostředků minulých let. Poskytnutí zápůjčky je doporučeno
finančním výborem.
Rozpočtové opatření č. 21/2017
Zvýšení přímů – Splátky půjček od podnikatelských subjektů o částku
500 000,- Kč
Snížení financování
o částku
500 000,- Kč
Splátky půjček od VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 22/2017
Zvýšení přímů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku
12 000,- Kč
Snížení financování
o částku
12 000,- Kč
Přijaté úroky z půjček poskytnutých VTS s.r.o. Počátky budou přesunuty do naspořených
prostředků.
Rozpočtové opatření č. 23/2017
Zvýšení přímů – Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí
o částku
610 200,- Kč
Snížení financování
o částku
610 200,- Kč
Partnerské město Konlfingen poskytlo částku ve výši 25 000,- švýcarských franků na
spolufinancování opravy fasády a výměny oken věže kostela Sv. Jana Křtitele. Částka bude
přesunuta do naspořených prostředků, odkud byla akce v roce 2016 financována.
Rozpočtové opatření č. 24/2017
Zvýšení přímů – Požární ochrana
o částku
85 000,- Kč
Snížení financování
o částku
85 000,- Kč
Příjmy z prodeje požárního vozidla TATRA budou přesunuty do naspořených prostředků.

Rozpočtové opatření č. 25/2017
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
170 000,- Kč
Zvýšení financování – Převod ze sociálního fondu
o částku
170 000,- Kč
Jedná se o výdaje sociálního fondu (příspěvek na obědy, nepeněžní dary k pracovním a životním
výročím, poskytnuté půjčky apod.), které nesmí být hrazeny přímo ze soc. fondu, ale musí být
součástí rozpočtového hospodaření. Výdaje jsou kryty převodem ze sociálního fondu určeného
pro zaměstnance MěÚ a organizačního složek města.
Rozpočtové opatření č. 26/2017
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
6 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
18 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
4 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
105 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
8 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
10 300,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
3 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
6 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
18 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
4 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
105 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
8 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
10 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
3 500,- Kč
Příjmy z dobropisů za elektřinu a plyn budou použity k úhradě výdajů za energie příslušných
paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 27/2017
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
30 000,- Kč
Přijaté náhrady za pohřby, které byly vypravené na náklady obce, budou použity na úhradu
dalších sociálních pohřbů.
Rozpočtové opatření č. 28/2017
Zvýšení příjmů – Pozemní komunikace
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
55 000,- Kč
Nahodilé příjmy budou použity k úhradě výdajů příslušných paragrafů. Příjmy za věcná břemena
budou použity na výkup pozemků.
Rozpočtové opatření č. 29/2017
Použití výsledku hospodaření města Počátky za rok 2016
Zvýšení financování - Převod z FRR
Zvýšení výdajů – Ozdravování hospodářských zvířat
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova kulturních památek
Zvýšení výdajů – Rozhlas a televize
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví

o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku

12 073 200,- Kč
76 800,- Kč
614 600,- Kč
148 000,- Kč
319 100,- Kč
2 463 700,- Kč
297 400,- Kč
25 100,- Kč
24 000,- Kč
220 700,- Kč
11 000,- Kč
406 500,- Kč
1 397 700,- Kč
126 000,- Kč
1 900 000,- Kč
56 500,- Kč
143 400,- Kč
50 000,- Kč

Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 295 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
132 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
175 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
234 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
7 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana přírody a krajiny
o částku
72 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
33 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
115 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
24 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče o částku
6 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
158 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
891 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
24 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
619 700,- Kč
Při schvalování rozpočtu na rok 2017 nebyly známy výsledky hospodaření s rozpočtem
jednotlivých složek. Na základě zastupitelstvem schváleného principu jsou prostředky uspořené
na pol. 5137, 5169, 5171 a 612 převedeny k čerpání do dalšího roku. Úspory bytového a
nebytového hospodářství jsou převáděny v plné výši a zahrnují i přeplatky z vyúčtování služeb
spojených s pronájmem. Dále jsou převáděny v plné výši úspory ochrany přírody a krajiny, Komise
pro partnerskou spolupráci a SPOZ. Na základě doporučení rady města a finančního výboru
zastupitelstva nejsou převáděny tyto nedočerpané zůstatky rezerv rozpočtu roku 2016 – rezerva
rozpočty a rezerva zastupitelstva.
Veškeré uspořené prostředky jsou součástí výsledku hospodaření.
Rozpočtové opatření č. 30/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku 1 708 955,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku 1 708 955,- Kč
Snížením investiční rezervy bude pokryta rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni
základní školy včetně stavebních prací. Prostředky budou převedeny Základní škole Otokara
Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na investice.
(dodávka vzduchotechniky firma JAHLA s.r.o. je 1 066 448,- Kč bez DPH, dodávka souvisejících
stavebních prací firma I. Kamenická stavební a obchodní s.r.o. je 642 506,86 Kč bez DPH)
Rozpočtové opatření č. 31/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
57 393,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
57 393,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodu vzdělávacích
činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na
školních sportovištích. Prostředky budou převedeny Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO
75000814, formou příspěvku na činnost.

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – Mgr. H.V. Konvalinková
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

30. podle § 101 odst. 4 zák.čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: pověřuje radu
města aktualizovat Jednací řád rady v termínu do 31.8. 2017, zveřejnit ho na webových stránkách
města a předložit jeho znění na nejbližším zasedání zastupitelstva

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 14)

31. podle § 92 odst. 1 zák.čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 19. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 19.9. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Ing. V. Přibyl
Ing. L. Janko

(přítomno 14)

II.

Ukládá:

1. podle § 119 odst. 3 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Kontrolnímu
výboru zastupitelstvu města prověřit smluvní zajištění lesní školky u hájovny a provést plnění
úkolů řádného hospodáře

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 119 odst. 3 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Kontrolnímu
výboru zastupitelstvu města prověřit oprávněnost úhrady za vysavač ztracený dne 30.6. 2016
v sokolovně z majetku Kulturního zařízení města Počátky a ověřit, zda zodpovědný pracovník měl
uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti

pro 10

III.

proti 0

zdržel se 4 – O. Marek
M. Pavlíček
Mgr. K. Štefl
Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 84 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zastupitelstvo města
ukládá radě města řešit dopravní situaci, zejména nevhodné umístění některých dopravních
značek a parkování v prostoru náměstí a pěší zóně za kostelem; dále radě města ukládá předložit
zimní a letní plán údržby Palackého náměstí a to do příštího jednání zastupitelstva města

pro 6

IV.

proti 1 – F. Vichr

zdržel se 8 – M. Pavlíček
Mgr. K. Štefl
Ing. D. Kadlec
MUDr. P. Heřmánek
K. Šimánek
Mgr. Bc. K. Holý
O. Marek
Mgr. P. Kešner

(přítomno 15)

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Zápis a usnesení ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 15.3. 2017 ve věci kontroly splnění usnesení 13. zasedání kontrolního výboru, kontroly
usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města a kontrol usnesení ze zasedání rady města č. 35.,
36., 37. a 38
Zápis a usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 24.5. 2017 ve věci kontroly splnění usnesení 14. zasedání kontrolního výboru, kontroly
usnesení z 16. a 17. zasedání zastupitelstva města a kontrol usnesení ze zasedání rady města č.
39., 40., 41., 42., 43. a 44.
Zápis a usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 25.5. 2017 ve věci projednání závěrečného účtu města Počátky za rok 2016, účetní závěrky
města Počátky za rok 2016, převodu nedočerpaných prostředků roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy
VTS s.r.o. Počátky

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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:
změny schválené na 42. zasedání rady dne 5.4. 2017
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. 170015/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- 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 dubnu 2017 za měsíc březen 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170016/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
80 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
80 000,- Kč
Zdůvodnění:
Účelová dotace z Fondu Vysočiny od Kraje Vysočina je určena pro Základní školu Otokara
Březiny Počátky na podporu projektu „Zabezpečení školní sítě“.
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. 170017/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
6 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Cestovní ruch
o částku
6 400,- Kč
Z rezervy rady bude uvolněna částka na prezentaci Města Počátky na ručně malované
velkoformátové mapě regionu a na nákup těchto map. Uvolnění z rezervy rady bylo schváleno na
28. zasedání rady ze dne 10. srpna 2016. V roce 2016 byla uhrazena pouze první splátka ve výši
7 248,- Kč. Rozpočtovaná předpokládaná částka v roce 2016 byla 14 500,- Kč rozpočtovým
opatřením 160048/2016 ze dne 15. září 2016.
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. 170018/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti k ochraně přírody
o částku
10 000,- Kč
Dar od honebního společenstva Lísek Počátky je určen na ochranu životního prostředí.
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň
z příjmu právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 170019/2017
Zvýšení příjmů – Daň z příjmu PO za obec
o částku
1 351 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
1 351 500,- Kč
Daň z příjmu za činnosti, které je obec povinna zdanit. Tuto daň si obec pouze převádí mezi svými
účty, neodvádí ji finančnímu úřadu.
změny schválené na 44. zasedání rady dne 24.4. 2017
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:

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. 170020/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
4 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
4 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu města bude pokryto poskytnutí schválených příspěvků pro Středisko
rané péče SPRP ve výši 3.000,- Kč a sdružení Centrum LADA ve výši 1.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170021/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
20 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pořízení popelnic a plastových pytlů s logem
SOMPO, které jsou určeny pro prodej občanům. Příjmy z prodeje budou následně do rezervy
rozpočtu navráceny.

změny schválené na 45. zasedání rady dne 17.5. 2017

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. 170022/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 089,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 089,- 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 květnu 2017 za měsíc duben 2017 a opravu dotace na mzdy za březen 2017. Dotace je
spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170023/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
407 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
407 000,- Kč
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce. Dotace je účelová a bude v příjmech
i výdajích sledována pod účelovým znakem 13015.
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. 170024/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Kultura, církve a sdělovací prostředky
o částku
20 000,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí příspěvku na úhradu podílu na dokončení
restaurování oltáře z kostela Sv. Kateřiny
Rozpočtové opatření č. 170025/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
30 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšena částka určená na podporu spolků. Částka je
navyšována na základě požadavku Komise pro spolkovou činnost.

e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z
příjmu právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 170026/2017
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
134 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
20 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
8 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
5 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
3 400,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
300,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
2 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
400,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
164 800,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za I.Q 2017.

změny schválené na 46. zasedání rady dne 7.6. 2017
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. 170027/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- 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
jedno pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci
vyplacené v měsíci červnu 2017 za měsíc květen 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na
jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170028/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
80 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
80 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Oprava
fasády č.p. 31 Počátky“ (lékárna). Dotace je poskytována v rámci grantového programu
„Památkově chráněná území 2017“.
Rozpočtové opatření č. 170029/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
90 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Oprava
fasády č.p. 32 Počátky“ (hračky-papír a bytový dům). Dotace je poskytována v rámci grantového
programu „Památkově chráněná území 2017“.
Rozpočtové opatření č. 170030/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
100 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Modernizace
sportovišť – Počátky“.

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. 170031/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
238 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
238 600,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na granty bude hrazena spoluúčast k dotaci Kraje Vysočina z
prostředků Fondu Vysočiny na akci „Modernizace sportovišť – Počátky“.
Rozpočtové opatření č. 170032/2017
Snížení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
120 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
120 800,- Kč
Snížením rozpočtu nebytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava
fasády č.p.31 Počátky“ (lékárna).
Poznámka: Jedná se o nebytový dům, kde příjmy z nájemného a výdaje na běžnou opravu domů
se rozpočtují v kapitole Nebytové hospodářství - pouze přesun z důvodu účelové dotace na
památkově chráněná území.
Rozpočtové opatření č. 170033/2017
Snížení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
136 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
136 800,- Kč
Snížením rozpočtu bytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava
fasády č.p.32 Počátky“ (hračky-papír a bytový dům).
Poznámka: Jedná se o převážně bytový dům, kde příjmy z nájemného a výdaje na běžnou opravu
domů se rozpočtují v kapitole Bytové hospodářství - pouze přesun z důvodu účelové dotace na
památkově chráněná území.
Rozpočtové opatření č. 170034/2017
Snížení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
15 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
15 000,- Kč
Snížením rozpočtu na komunální služby bude pokryt výdaj na mimořádný příspěvek DSO Nová
Lípa za administraci žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy základní školy – zřízení odborných
učeben a zajištění bezbariérového přístupu do budov školy“.
Rozpočtové opatření č. 170035/2017
Snížení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
7 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
7 000,- Kč
Snížením rozpočtu na komunální služby bude pokryt výdaj na mimořádný příspěvek DSO Nová
Lípa za administraci žádosti o dotaci na akci „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“.

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

V Počátkách dne 23.6. 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

