č.j.: 930/2017/STAR.

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 19. září 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 upraveném znění

pro 8

proti 0

zdržel se 5 – Mgr. K. Štefl
M. Pavlíček
K. Šimánek
O. Marek
F. Vichr

(přítomno 13)

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 4.9. 2017 - 15Spr 297/2017
Dubská Věra, bytem Počátky, Sídliště 579
Rybář Ladislav, bytem Počátky, Švermova 321

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru
na převod části p.p.č. 3431/11 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Počátky (jedná se o prostor vedle
zásobovací rampy restaurace Na Sídlišti v Počátkách), předem určenému zájemci p. Janu Kuklovi,
trv. bytem Lipárecké nám. 384, 394 64 Počátky, za účelem trvalého zajištění přístupové komunikace
pro zásobování restaurační kuchyně, ke skladování paliva a uložení vyhrnutého sněhu, za cenu
minimálně 150,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady
spojené s uzavřením smlouvy; při převodu požadované části p.p.č. 3431/11 nedojde k záboru
sousední travnaté plochy ani k zúžení obslužné komunikace

pro 11

proti 0

zdržel se 2 – Ing. D.Kadlec
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

4. podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. NM 59/16, kterou Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, bezúplatně převede do vlastnictví Města Počátky p.p.č.
4115/18 o výměře 192 m2, ostatní plocha v k.ú. Počátky

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

5. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Heřmaneč u Počátek, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené
s uzavřením smlouvy:
část p.p.č. 25/10
za cenu
nabyvatel

pro 12

proti 0

o výměře 150 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
10,- Kč/m2
p. Tomáš Pavlíček, trv. bytem Heřmaneč č.p. 25 a Jozefína Vytisková,
trv. bytem Antonína Sovy č.p. 731, Pelhřimov

zdržel se 0

nehlasoval 1 – M. Pavlíček

(přítomno 13)

6. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel zaplatí
daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
část p.p.č. 439
za cenu
nabyvatel

pro 12

proti 0

o výměře 145 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
10,- Kč/m2
Jaroslav Krejčí, trv. bytem Rudé armády č.p. 324, Počátky

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

7. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: převod nemovitostí
z majetku města v k.ú. Horní Vilímeč, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí
daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
p.p.č. 88/1
p.p.č. 820/4
za cenu
nabyvatel

pro 12

proti 0

o výměře 72 m2 (ostatní plocha)
o výměře 23 m2 (zahrada)
12,- Kč/m2
Jana a Pavel Bednaříkovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 5, Počátky

zdržel se 0

(přítomno 12)

8. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
část p.p.č. 4526/1
za cenu
nabyvatel

pro 11

proti 0

o výměře 35 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
150,- Kč/m2
Milan a Edita Malí, trv. bytem Moravská č.p. 261, Počátky

zdržel se 1 – Ing. D. Kadlec

(přítomno 12)

9. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: darování nemovitostí
z majetku města - zaměřených pozemků pod silnicí II/132 geometrickým plánem č. 91-20/2015
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; 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 11

proti 0

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

(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 11)

10. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: darování nemovitostí
z majetku města - zaměřených pozemků pod silnicí II/132 geometrickým plánem č. 62-50/2015
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 57 s tím, že jako nabyvatel zaplatí
daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o darování; 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 12

proti 0

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

(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 12)

11. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 2,370.752,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky,
Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Vodotechnickými
službami s.r.o. Počátky, Horní 87, 394 64 Počátky, IČO 26048477 (příjemce dotace), na pořízení
investičního majetku – „Provedení obnovy vodovodu, kanalizace splaškové a děšťové v místních
komunikacích v ulicích Sládkova a Zahradní v Počátkách“
pro 12

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 12)

12. 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. 32/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
17 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
17 000,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků. Částka bude převedena Základní škole
Otokara Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 33/2017
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
310 940,- Kč
Snížení výdajů – Základní školy
o částku
310 940,- Kč
Z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci se ruší rozpočtové opatření č. 17/2017.
Snižuje se příspěvek na investice pro příspěvkovou organizaci Základní škole Otokara Březiny
Počátky, IČO 75000814 určený na akci rekonstrukce technického zázemí ve školní kuchyni
základní školy – rekonstrukce chladícího a mrazícího boxu včetně stavebních úprav. Částka bude
přesunuta zpět do investiční rezervy.
Rozpočtové opatření č. 34/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
67 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
67 500,- Kč
Snížením investiční rezervy budou pokryty náklady na akci „Stavební práce při rekonstrukci
chladícího a mrazícího boxu“ ve školní kuchyni základní školy. Prostředky budou převedeny
Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 35/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
294 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
294 600,- Kč
Snížením rezervy na granty budou pokryty náklady na akci „Rekonstrukce chladícího a mrazícího
boxu“ ve školní kuchyni základní školy. Z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace musí být
akce financována přímo Městem Počátky (nikoliv příspěvkovou organizací Základní škola Otokara
Březiny Počátky). Rozpočtovány jsou celkové náklady do doby přijetí dotace.
Rozpočtové opatření č. 36/2017
Zvýšení financování
o částku 1 100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku 1 100 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryta akce „Modernizace víceúčelového hřiště u
ZŠ“. Akce bude v souladu s usnesením zastupitelstva realizována pouze v případě poskytnutí
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, která může činit až 80 % uznatelných výdajů.
Rozpočtové opatření č. 37/2017
Zvýšení financování
o částku 2 396 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana obyvatelstva
o částku 2 396 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryta akce „Protipovodňová opatření města
Počátky“ ve výši předpokládané dotace od Ministerstva životního prostředí. Akce bude
předfinancována z vlastních prostředků, protože dotace nebude patrně na účet města v letošním
roce připsána.
Rozpočtové opatření č. 38/2017
Zvýšení příjmů – Zrušený odvod z loterií a podobných her bez VHP o částku
69 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost muzeí a galerií
o částku
69 700,- Kč
Navýšenými příjmy zrušeného odvodu z loterií a podobných her bez VHP bude pokryto zákonné
navýšení mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků muzea. Prostředky budou
převedeny Městskému muzeu, IČO 00365904, formou příspěvku na činnost.

Rozpočtové opatření č. 39/2017
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
35 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
35 000,- Kč
Navýšenými příjmy daně z hazardních her bude pokryto zákonné navýšení ostatních osobních
výdajů z důvodu uzavřené dohody se zastupujícím vedoucím KZM a jeho zástupcem. Prostředky
budou převedeny Kulturnímu zařízení města, IČO 00366315, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 40/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
93 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
93 800,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zákonné navýšení mezd včetně sociálního a zdravotního
pojištění pracovníků organizační složky města Pečovatelská služba.
Rozpočtové opatření č. 41/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
27 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
27 500,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zákonné navýšení mezd včetně sociálního a zdravotního
pojištění pracovníků organizační složky města Lesy města Počátky.
Rozpočtové opatření č. 42/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
o částku
1 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Nakládání s odpady
o částku
80 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
o částku
1 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nakládání s odpady
o částku
80 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
5 000,- Kč
Příjmy z přijatých náhrad, příjmy z poskytnutých služeb a nahodilé příjmy budou použity k úhradě
výdajů příslušných paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 43/2017
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
80 000,- Kč
Nerozpočtované příjmy z věcných břemen a z pronájmu pozemků budou přesunuty do rezervy
rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 44/2017
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
10 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování komun. odpadů o částku
300,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
10 400,- Kč
Příjmy z prodeje popelnic, pytlů na odpady a tašek na separovaný odpad budou použity na nákup
popelnic určených k prodeji.
Rozpočtové opatření č. 45/2017
Zvýšení financování
o částku
400 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
400 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryty investiční akce „Obnova veřejného osvětlení
v ulici Lázeňská“. Jedná se o vynucenou obnovu veřejného osvětlení, kdy E.ON přesune
trafostanici, provede kabelizaci do země a zároveň odstraní stávající sloupy, na kterých je nyní
umístěno veřejné osvětlení. Z tohoto důvodu musí být postaveno 7 ks silničních sloupů a 8 ks LED
svítidel veřejného osvětlení včetně položení kabelu do země. Provedení rozpočtového opatření je
doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 46/2017
Snížení výdajů – Pozemní komunikace
o částku 2 370 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku 2 370 800,- Kč
Snížením částky určené na rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní bude pokryto poskytnutí
investiční dotace společnosti Vodotechnické služby s.r.o. na základě veřejnoprávní smlouvy.
Dotace je určena na akci „Provedení obnovy vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové
v místních komunikací v ulicích Sládkova a Zahradní v Počátkách“.

Rozpočtové zabezpečení
organizačních složek:

příjmů

a výdajů

sociálního fondu zaměstnanců MěÚ a

Rozpočtové opatření č. 47/2017
Zvýšení zůstatku – Sociální fond
o částku
4 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Splátky půjček od občanů
o částku
4 000,- Kč
Zvýšení příjmů ze splátek poskytnutých půjček ze sociálního fondu zaměstnancům MěÚ a jeho
zařízení a zároveň zvýšení příjmů sociálního fondu.

pro 10

proti 0

zdržel se 2 – Ing. V. Přibyl
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 12)

13. podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 20. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 19.12. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 13

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci 1. etapy zóny
Z2 v Počátkách:
Varianta A – realizace město Počátky
rozpočet ZTV
odhad nákladů ZTV po soutěži
výkup pozemků 200,- x 6.603 m2
dodatečný výkup pozemků od vlastníků
4.957 m2 a 1.945 m2
obslužná komunikace a parkoviště
odhad nákladů - komunikace po soutěži
náklady města celkem

11,812.000,- Kč
10,000.000,- Kč
1,321.000,- Kč
2,350.125,- Kč
4,151.000,- Kč
3,530.000,- Kč
17,201.125,- Kč

odhad příjmů za prodej parcel 570,- Kč x 14.532 m2

- 8,283.000,- Kč

odhad financování z rozpočtu města
odhad nákladů za povrchy (asfalty)
chybí náklady na dětské hřiště
náklady města celkem

8,918.125,- Kč
1,500.000,- Kč
.
,- Kč
10,418.125,- Kč (ceny uváděny
bez DPH)

cena pro dodatečný výkup pozemků od vlastníků by byla stanovena max. na 380,- Kč/m2

pro 6

proti 0

zdržel se 7 – Ing. D. Kadlec
Mgr. K. Štefl
K. Šimánek
M. Pavlíček
O. Marek
P. Kešner
Mgr. Bc K. Holý

(přítomno 13)

2. Varianta C – nabídka VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČ 02464471
nabídka na odkup pozemků
200,- Kč/m2
výkup pozemků městem
odprodej ZTV městu
odprodej obslužné komunikace a parkoviště
městu bez dětského hřiště a konečných povrchů
náklady města celkem
Odhad financování z rozpočtu města
Odhad nákladů za povrchy (asfalty)
Chybí náklady na dětské hřiště
náklady města celkem

- 2,117.800,- Kč
1,321.000,- Kč
480.000,- Kč
2,820.000,- Kč
2,503.200,- Kč
2,918.000,- Kč
1,500.000,- Kč
. ,- Kč
4,418.000,- Kč (ceny uváděny
bez DPH)

vlastnictví k pozemkům bude převedeno samostatnou smlouvou a samostatnou smlouvou o dílo
bude realizován investiční záměr související s vybudováním ZTV, komunikací, chodníků a
parkoviště v zóně Z2

pro 7

III.

proti 0

zdržel se 6 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová
MUDr. P. Heřmánek
Mgr. H.V. Konvalinková
Š. Černoš
F. Vichr

(přítomno 13)

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 292/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Heřmaneč u Počátek, předem určeným
zájemcům manželům Lence a Martinovi Studeným, trv. bytem Rubensova č.p. 1539/37, Ústí
nad Labem, za cenu minimálně …,- Kč/m2; jedná se o část parcely (lesní pozemek) za pozemkem
p.p.č. 292/10 ve vlastnictví žadatelů; na uvedené části parcely se nachází lesní porost

pro 9

proti 0

zdržel se 3 – M. Pavlíček

(přítomno 12)

Mgr. P. Kešner
MUDr. M. Přibylová

2. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 4080/16 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p.
Jaroslavu Přibylovi, trv. bytem Žirovnická č.p. 330, Počátky, za cenu minimálně 150,- Kč/m2; jedná
se o část parcely, která se nachází mezi místní komunikací v ulici Zahradní a zahradou na
p.p.č. 4080/44 u rodinného domu a garáží na st.p.č. 852 ve vlastnictví žadatele; poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí v případě převodu bude nabyvatel

pro 8

proti 0

zdržel se 5 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová
Mgr. P. Kešner
Ing. J. Třebický
O. Marek

(přítomno 13)

IV.

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení
z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 26.7. 2017 ve
věci kontroly splnění usnesení 15. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení z 18. zasedání
zastupitelstva města a kontrol usnesení ze zasedání rady města č. 45., 46., 47. a 48

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. podle § 101 odst. 4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nový Jednací řád Rady
města Počátky platný od 24.8. 2017

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů:

změny schválené na 49. zasedání rady dne 26.7. 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. 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.

změny schválené na 50. zasedání rady dne 23.8. 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)
Rozpočtové opatření č. 170044/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
12 587,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
12 587,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od července 2017 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-27/2017 podpořeno ve městě
Počátky jedno pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době
nemoci vyplacené v měsíci srpnu 2017 za měsíc červenec 2017. Dotace je spolufinancována z EF
a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 15 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170045/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
948 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova památek
o částku
948 000,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón je určena na obnovu nemovitých kulturních památek. Dotace je
účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 34054.
Rozpočtové opatření č. 170046/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
362 869,80 Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
362 869,80 Kč
Účelová dotace od Ministerstva školství z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ je určena pro
Základní školu Otokara Březiny Počátky. Dotace je účelová a bude označena účelovým znakem.
Rozpočtové opatření č. 170047/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
14 520,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 520,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva životního prostředí je určena na ošetření památného stromu.
Dotace je účelová a bude v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 15002.

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. 170048/2017
Snížení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
76 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
76 200,- Kč
Snížením rozpočtu nebytového hospodářství bude pokryto navýšení spoluúčasti k dotaci na akci
„Oprava fasády č.p.31 Počátky“ (lékárna). Změnou č. 170032 byla rozpočtována spoluúčast ve
výši 120.800,- Kč podle žádosti o dotaci. Navýšení částky je provedeno na základě vysoutěžené
ceny včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 170049/2017
Snížení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
75 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
75 800,- Kč
Snížením rozpočtu bytového hospodářství bude pokryto navýšení spoluúčasti k dotaci na akci
„Oprava fasády č.p. 32 Počátky“ (hračky - papír a bytový dům). Změnou č. 170033 byla
rozpočtována spoluúčast ve výši 136.800,- Kč podle žádosti o dotaci. Navýšení částky je
provedeno na základě vysoutěžené ceny včetně DPH.

změny schválené na 51. zasedání rady dne 6.9. 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)
Rozpočtové opatření č. 170050/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volba prezidenta republiky
o částku
30 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu je určena na zajištění
přípravné fáze voleb prezidenta České republiky. Dotace bude v příjmech i výdajích sledována
pod účelovým znakem 98008 a podléhá finančnímu vypořádání ze SR za rok 2017.

pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Ing. V. Přibyl

(přítomno 13)

V Počátkách dne 22.9. 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

