Č.j.: 712/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 47

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 28. června 2017

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:
1. termín konání 48. zasedání rady města ve středu 26.7. 2017 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města
II.

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. 170036/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
248 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
248 400,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina (2. část) z prostředků účelové dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby (dotace je od roku 2015
poskytována prostřednictvím krajů). Dotace pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které
byly do doby přijetí dotace rozpočtovány z vlastních zdrojů. Účelový znak 13305.
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. 170037/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
248 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
248 400,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací od Kraje Vysočina (2. část) z prostředků účelové dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby. Tato částka bude přesunuta do
rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 170038/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
1 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
1 600,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou navýšeny výdaje na péči o vzhled obce z důvodu úhrady dodávky
prken a spojovacího materiálu na opravu stavidla požární nádrže u elektrárny.

Rozpočtové opatření č. 170039/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
3 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní služby v oblasti soc. péče
o částku
3 000,- Kč
Snížením rezervy rady bude pokryt mimořádný finanční příspěvek pro Daniela Skořepu, bytem
Počátky, Lipárky 531 na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu
nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro osoby se zdravotním postižením.
2. poskytnutí mimořádného finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Občanské sdružení OKNA, z.ú.,
Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec, na pořádání integrovaného letního tábora „LETOPISY
NARNIE“ pro děti a dospělé se zdravotním handicapem ve dnech 6. – 12.8. 2017 v bezbariérovém
penzionu LESÁK v Chlumu u Třeboně; tábora se zúčastní Daniel Skořepa, trvale bytem Počátky,
Lipárky 531; finanční dar bude využit k částečné úhradě nákladů spojených s provozováním tábora,
určená částka bude poukázána z finanční rezervy rady města
3. uvolnění finančních prostředků ve výši 217.885,76 Kč bez DPH (s DPH 263.641,77 Kč) ze
schváleného rozpočtu SDH Počátky na rekonstrukci hasičské zbrojnice; jedná se o další práce
navazující ve zbrojnici na již provedenou rekonstrukci z dotačního titulu

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.5. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – červen 2017 (do 27.6. 2017), s
daňovými příjmy za stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu
k upravenému rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – červen 2017 (do 27.6. 2017), v
porovnání se stejným obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu ke
schválenému rozpočtu
4. podmínky na možné podání žádosti pro české žadatele z Fondu malých projektů Rakousko –
Česká republika, na podporu vybraného projektu v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika
III.

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

schvaluje:
1. organizační řád příspěvové organizace Kulturní zařízení města Počátky, vč. organizační struktury
organizace, platný od 1.8. 2017
2. užší komisi určenou na otevírání přihlášek do výběrového řízení na místo vedoucího příspěvkové
organizace Kulturní zařízení města Počátky a na posouzení jejich úplnosti dne 11.7. 2017 v 9,00
hodin
Bc. Vít Kratochvíl, ředitel Domu kultury Milevsko a dočasně pověřený vedením KZM Počátky
Mgr. Karel Štefl, starosta města
Karel Šimánek, člen rady města
3. výběrovou komisi na obsazení pracovního místa vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky, Palackého nám. 7, 394 6 4 Počátky ve složení:
Marcela Kubíčková, ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci
Martin Vaverka, DiS, ředitel ZUŠ Kamenice nad Lipou
Bc. Vít Kratochvíl, ředitel Domu kultury Milevsko a dočasně pověřený vedením KZM Počátky
Mgr. Karel Štefl, starosta města
Mgr. Hana Veronika Konvalinková, členka zastupitelstva města
Ing. Václav Přibyl, člen zastupitelstva města
Karel Šimánek, člen rady města
dále pověřuje Václav Marka funkcí tajemníka komise (není členem výběrové komise);
termín k vyhodnocení nabídek je stanoven na 17.7. 2017 od 10,00 hodin

bere na vědomí:
1. Směrnici města Počátky o hospodaření s městským dřevem, která upřesňuje způsob hospodaření
na lesních pozemcích ve vlastnictví města: prodej dřeva
pravidla pro samovýrobu
a doporučuje neuvádět cenu za samovýrobu ve směrnici, ale v samostatném ceníku, který bude
tvořit přílohu směrnice; v evidenci zájemců o samovýrobu budou upřednostněni občaně města a
jeho místních částí
2. informaci o společném jednání místostarosty a pracovníka dočasně pověřeného vedením
příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky s bývalou vedoucí organizace, ve věci
vývoje řešení pracovního vztahu
3. návrh pracovníka pověřeného vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
na vyřazení majetku – 18 ks válend z ubytovny v sokolovně; navrhovaný prodej válend posoudí
likvidační a škodní komise určená radou do konce volebního období; organizace má v rozpočtu na
rok 2017 schválené prostředky na pořízení nových válend
4. informaci o zadání zakázek na broušení a lakování podlahy v sokolovně, nákup nových válend
v sokolovně, výmalbu části amfiteátru a průchodu u kina, na základě vyhodnocení poptávkového
řízení a v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky
5. informaci pracovníka pověřeného vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky o pořádání projekcí v rámci akce „Počátky letní kino“ v amfiteátru multifunkčního
kulturního centra na Palackého náměstí č.p. 7
6. informaci pracovníka pověřeného vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky o přípravě programu na Václavské slavnosti, vydání nového stolního kalendáře 2018 a
návrhu programové náplně organizace na podzim a zimu 2017
IV.

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

schvaluje:
1. kalkulaci ceny na rekonstukci inženýrských sítí v ulicích Zahradní a Sládkova, předloženou
jednatelem Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky, v celkové výši ceny 4,960.544,60 Kč vč. DPH
(ul. Sládkova – 3,066.450,43 Kč vč. DPH)

bere na vědomí:
1. zajištění odvozu posečené trávy pomocí kontejnerů od fi. Palstav Stojčín; náklady na naložení a
odvoz 1 ks kontejneru a za jeho pronájem na 1 den činí celkem 865,- Kč bez DPH, náklady na
naložení a odvoz 1 ks vleku pracovníky a technikou VTS s.r.o. Počátky jsou vyšší o 91,80 Kč bez
DPH; dále doporučuje jednateli zakoupit vlastní kontejner a u fi. Palstav Stojčín zajistit jeho odvoz
V.

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

bere na vědomí:
1. zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 12.6. 2017 ve věci zhodnocení
Dne přírody 2017 a s tím spojené návštěvy zástupců partnerských měst Konolfingen a Vitis, dále
pak přípravy zájezdu na Slovensko ve dnech 25. – 28.8. 2017 a provedené inventury skladu KPPS
VI.

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

schvaluje:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4513/3
v k.ú. Počátky, která je 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 kabelu NN pro stavbu „Počátky, Hejmanecká K273/2 – kabel NN“ (připojení zahrad
na p.p.č. 273/2 a 273/19 k elektrické síti), za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši
9.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města

2. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4526/1
v k.ú. Počátky, která je 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 kabelu NN pro stavbu „Počátky, R. Armády K358, Jelínek – kabel NN“ (připojení st.
p.č. 358 k elektrické síti), za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 1.000,- Kč bez DPH dle
platného ceníku schváleného radou města
3. nejvýhodnější cenovou nabídku na vypracování kompletní projektové dokumentace s provedením
autorského dozoru na akci “Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice
Hejmanecká, Na Výsluní v Počátkách“, předloženou fi. AX s.r.o., Jana Zábrany 554, 396 01
Humpolec, v ceně díla 271.530,00 Kč bez DPH (328.551,30 Kč s DPH); kompletní zadávací
dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na projekční práce podalo celkem 5 zhotovitelů
4. hodnotící komisi k provedení posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci povrchu chodníků a
silnice v ulici Sládkova – „Stavební úpravy Sládkova ulice Počátky“:
členové komise - Bc. David Brýna, DiS
Petr Zadák
Karel Šimánek
Štěpán Černoš
Mgr. Karel Štefl
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona o
veřejných zakázkách; posouzení a hodnocení nabídek proběhne v pondělí 17.7. 2017 od 10,00 hod.
5. prodloužení pronájmu části p.p.č. 317/8 o výměře 211 m2 a části p.p.č. 365/9 o výměře 238 m2 po
převodu vlastnictví se současným vlastníkem p. Vladimírem Holým, trv. bytem Kostelec u Jihlavy
č.p. 20; parcely jsou po provedené digitalizaci nadále částí přístupové cesty a pláže k Dvořákovu
rybníku; současný vlastník souhlasí se stejnou cenou nájmu 115,- Kč/rok stanovené v původní
smlouvě z roku 1995
6. nejvýhodnější cenovou nabídku na zajištění „Poskytování právních služeb“ pro město Počátky,
předloženou JUDr. Alenou Prchalovou, PhD., advokát, ev. č. 15219, Husova 1288/25, 586 01
Jihlava, IČO 88373541; nabídka obsahuje paušální částku bez DPH (není plátcem) za jeden měsíc,
vč. počtu hodin, hodinovou sazbu v případě překročení paušálu, hodinovou sazbu při zastupování
u soudního jednání a max. cenu za poskytnuté služby po dobu trvání smlouvy (1 rok); kompletní
zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení, podali celkem 3 uchazeči
VII.

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

bere na vědomí:
1. informaci o možnosti zřízení přechodu pro chodce k objektu Domova Jeřabina č.p. 715 v ulici Rudé
armády; na základě místního šetření se zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR je pro
bezpečné přecházení v souladu s právními předpisy nutné vybudovat nový chodník k domu č.p. 715
a přechod přes silnici napojit na stávající chodník v ulici Rudé armády nad křižovatkou této ulice
s ulicí Švermova; přechod musí být osvětlen a pro správné rozhledové podmínky bude nutné
odstranit stávající strom; policie posoudí navržené řešení po předložení projektové dokumentace
vypracované oprávněnou osobou; z důvodu dostatečného snížení rychlosti doporučuje rada
posunout dopravní značky začátek a konec obce směrem na Horní Vilímeč
2. výzvu Československé obce legionářské, z.s., Sokolovská 33, 120 00 Praha 2, k zapojení města
Počátky do akce „Svíčky za padlé“, kterou budou v den 100. výročí bitvy u Zborova, tj. 2.7. 2017
v 18,00 hodin, uctěny její oběti .

V Počátkách dne 4. července 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

