Č.j.: 792/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 49

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 26. července 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. poskytnutí investičního příspěvku ve výši vlastních nákladů, max. do výše 2,370.751,79 Kč vč. DPH,
od Města Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky – objednatel, pro Vodotechnické služby s.r.o.
Počátky (VTS), Horní 87, 394 64 Počátky – zhotovitel, na provedení systému odvodu dešťových vod
z místních komunikací v ulicích Sládkova a Zahradní v Počátkách; po dokončení stavby bude
majetek evidován u VTS s.r.o. Počátky
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 50. zasedání rady města ve středu 23.8. 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:
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. 170040/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
40 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Kultura, církve a sdělovací prostředky
o částku
40 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto poskytnutí příspěvku na úhradu podílu na
dokončení restaurování oltáře sv. Barbory z kostela Božího těla v Počátkách.
(Poznámka: poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 35.
zasedání RM dne 11. ledna 2017)
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. 170041/2017
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
57 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
57 500,- Kč
Pojistné plnění za škodu způsobenou padlým stromem na oplocení fotbalového hřiště bude použito
k úhradě nákladů na odstranění této škody.

Rozpočtové opatření č. 170042/2017
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
19 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
19 300,- Kč
Příjem z motivačního programu Elektrowin a z přefakturace nákladů společnosti SOMPO a.s.
pokryje náklady na opravu ocelokolny na sběr elektrospotřebičů.
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 170043/2017
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
189 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
700,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
13 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
3 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
11 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
1 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
18 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
400,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
25 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
24 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
3 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
5 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
231 200,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za II.Q 2017.
2. přijetí hmotného daru příspěvkové organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky dle čl. 6
písm.B odst.1a) zřizovací listiny; jedná se o hmotný dar - Holandský kulečník v hodnotě 1.950,- Kč,
vyrobený žáky Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ve spolupráci
s partnerskou školou z Fritzlar-Hombergu
3. čerpání prostředků překlenutím z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky
z důvodu navýšení nákladů na výrobu a montáž 5 ks kuchyňských linek za cenu 74.000,- Kč a s tím
spojených stavebních úprav, dále na zhotovení uzavíratelné skříňky a pořízení 20 ks lehátek
s příslušenstvím za cenu 152.500,- Kč

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 30.6. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
IV.

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

schvaluje:
1. na základě výsledku výběrového řízení ze dne 17.7. 2017 a s přihlédnutím k příslušným
ustanovením ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky, jmenuje
od 1.8. 2017 do funkce vedoucího Kulturního zařízení města Počátky pana MgA. Vítězslava
Větrovce, trv. bytem Velká Lhota č.p. 5, 380 01 Volfířov
2. Směrnici města Počátky o hospodaření s městským dřevem, která upřesňuje způsob hospodaření
na lesních pozemcích ve vlastnictví města od 1.8. 2017: prodej dřeva a pravidla pro samovýrobu;
ceník za samovýrobu je uveden v Dodatku č. 1 této směrnice
3. pořízení nové lednice o objemu 1400 l od firmy TeS, spol. s.r.o., Chotěboř, do školní kuchyně
v Základní škole Otokara Březiny Počátky, za cenu 38.367,80 Kč bez DPH (hrazeno z prostředků
schválených příspěvkové organizaci v rozpočtu na rok 2017); firma vybavovala školní kuchyni
gastro zařízením v roce 2015 a nyní poskytla slevu 18 % ze základní ceny; původní lednice je podle
revizní zprávy poškozená, nevykazuje předepsané hodnoty a nevyhovuje proto bezpečnému
provozu

4. nákup 1 ks motorové pily zn. STIHL 211 v hodnotě cca 12.000,- Kč pro organizační složku Lesy
města Počátky; v současné době není zařízení motorovou pilou vybaveno; finanční prostředky
budou čerpány z naspořených prostředků z minulých let - celkem naspořeno 564.400,- Kč
5. vyřazení majetku z evidencí příspěvkových organizací města na základě doporučení Likvidační a
škodní komise Rady města Počátky:
• Kulturní zařízení města Počátky – 18 ks válend s úložným prostorem a krycím čelem (z důvodu
opotřebení)
• Mateřská škola Počátky – kuchyňské linky 4 x, kovové skříňky 2x, koberce ze tříd 4x, registrační
skříň 1x, chladnička CALEX 275 a myčka na nádobí FAGOR ( z důvodu značného opotřebení
a nefunkčnosti elektrospotřebičů)
• Základní škola Otokara Březiny Počátky – lednice JUKA M-1400 YETI (z důvodu opotřebení a
nevyhovujícího stavu pro bezpečný provoz)

bere na vědomí:
1. výsledky těžby a odvozu dřeva z Lesů města Počátky za období I. pololetí roku 2017; celkem bylo
vytěženo 1.013,76 m3 dřeva (49,25 m3 suráky - prodej 29 m3 za 24.650,- Kč; 182 m3 špalky prodej
99,80 m3 za 113.825,- Kč; 742,02 m3 kulatina - prodej 659,04 m3 za 1,338.712,- Kč; 40,49 m3 samovýroba), do této doby prodej za 1,477.187,- Kč
2. nabídky na odběr dřeva z městských lesů pro III. čtvrtletí 2017 podle jednotlivých sortimentů a
souhlasí s prodejem dřeva podle návrhu předloženého vedoucím organizační složky Lesy města
Počátky
V.

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

schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4469 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, K3450/2, Šohaj – kabel NN“ (připojení p.p.č. 3450/2 k elektrické síti), za jednorázovou
úplatu věcného břemene ve výši 1.800,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou
města; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla
schválena usnesením RM č. 31 ze dne 19.10. 2016
2. nejvýhodnější cenovou nabídku na realizaci akce „Stavební úpravy Sládkova ulice Počátky“,
předloženou fi. SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, v ceně díla 3,374.697,01 Kč
bez DPH (4,083.710,08 Kč s DPH); kompletní zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou
zakázku malého rozsahu na zajištění rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků, zadávanou
formou zjednodušeného podlimitního řízení, podali celkem 3 uchazeči
3. přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+1 v 1. patře Domu s pečovatelskou službou Počátky, Nádražní
č.p. 542, p. Jarmile Lokobauerové, trv. bytem Stojčín č.p. 49; poplatek za přidělení bytu ve výši
5.000,- Kč byl uhrazen dne 11.7. 2017; pronájem bude sjednán od 1. 8. 2017
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 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 dotace) a
Římskokatolickou farností Počátky se sídlem Palackého nám. 2, 394 64 Počátky, IČO 65041712
(příjemce dotace), na obnovu kulturní památky „Oltář z kostela Sv. Kateřiny v Počátkách –
restaurování“; poskytnutí dotace vlastníkovi bylo podmíněno získáním dotace od Ministerstva
kultury ČR a Kraje Vysočina na úseku památkové péče; celkové náklady na dokončení restaurování
činí cca 200.000,- Kč
5. výpověď z pronájmu nebytových prostor v č.p. 535, ul. Tyršova, Počátky, kavárna „U Krobiána“ o
výměře 58 m2, prostor WC o výměře 15 m2 (nájemné neúčtováno vzhledem k zajištění provozu
veřejného WC) a části p.p.č. 95/1 o výměře 30 m2 – terasa v zadní části kavárny, paní Simoně
Vávrové, trv. bytem Říčany, Alšova č.p. 1344/8, z důvodu trvale dlužné částky na nájemném a
neplnění smluvního závazku při provozování veřejného WC; tříměsíční výpovědní lhůta bude
ukončena dnem 30.11. 2017 a k tomuto dni budou prostory předány pronajímateli

bere na vědomí:
1. žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, podanou p. Janou Flídrovou,
t.č. bytem Pacov, Na Blatech 586; žádost bude zařazena do evidence žadatelů o umístění do DPS
a v případě uvolnění vhodného bytu bude žadatelka vyrozuměna; poplatek ve stanovené výši
1.200,- Kč byl uhrazen při podání žádosti dne 28.6. 2017
VI.

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

schvaluje:
1. na základě dodatečné žádosti podané p. Michalem Kešnerem, zástupcem Design piknik z.s.,
Moravská č.p. 259, 394 64 Počátky
- bezplatné užití travnatého prostoru mezi Sokolovnou a autobusovým nádražím
- zajištění výjimečného zákazu parkování v ulici Tyršova v době od 8,00 hod. v pátek 11.8. 2017
do 10,00 hod. v neděli 13.8. 2017
- povolení k označení parkoviště u hřbitova pro parkování návštěvníků festivalu Design piknik
o povolení požadavků v bodech c), d) a f) v podané žádosti (uzavírky v ulici Tyršova a změny
v dopravním značení v ulicích Stodolní, Tyršova a Březinova) musí pořadatel požádat odbor
dopravy MěÚ Pelhřimov
2. vybudování bezbariérového chodníku na p.p.č. 3428/24 ve vlastnictví města Počátky - mezi vchody
bytového domu č.p. 571 a č.p. 572 na sídlišti v Počátkách, na vlastní náklady žadatelů Společenství
vlastníků jednotek bytového domu č.p. 571 a č.p. 572 (v zastoupení p. Antonína Formana, bytem
Sídliště 571), z důvodu zajištění bezbariérového vstupu do domu při připravovaném vybudování
výtahu a splnění podmínek možnosti čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj; bezbariérový
chodník o rozměru 14,5 m x 1,5 m o celkové ploše 21,75 m2 bude vybudován v režii SVJ
s využitím dlažby ve vlastnictví města Počátky

bere na vědomí:
1. žádost Centra české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, o spolupráci při
pořádání IV. ročníku Dne české historie 2017, konaného dne 26.8. 2017 v Křivsoudově na téma
„Zastavte tyrana“, při 75. výročí uskutečnění nejvýznamnější odbojové akce v Evropě v období II.
světové války – útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, podpořením akce
příspěvkem do 2.000,- Kč

V Počátkách dne 2. srpna 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

