Č.j.: 998/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 52

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 27. září 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 53. zasedání rady města ve středu 18.10. 2017 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města
II.

dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4132/6 o výměře 28m2 (4 x 7 m) v k.ú. Počátky předem
určenému zájemci p. Liboru Jelínkovi, trv. bytem Krátká č.p. 563, 394 64 Počátky, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 2,- Kč/m2/rok, s podmínkou
bezdlužnosti vůči městu; pozemek za řadovými garážemi pod ul. Nádražní není užívaný a bude
na něm umístěna mobilní garáž
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:
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. 170051/2017
Zvýšení příjmů – Základní školy
o částku
187 913,25 Kč
Zvýšení výdajů – Finanční vypořádání minulých let
o částku
187 913,25 Kč
Základní škola obdržela v loňském roce zálohu na dotaci v rámci projektu „Potravinová pomoc
dětem v Kraji Vysočina“. Nevyužité prostředky je příjemce zálohy povinen vrátit prostřednictvím
zřizovatele zpět poskytovateli Kraji Vysočina.
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. 170052/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
7 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
7 300,- Kč
Snížením rezervy rady bude pokryt výdaj za iRatingové hodnocení města Počátky. Finanční náklady
na zpracování činí 6 000,- Kč bez DPH. Objednávka iRatingového hodnocení a použití rezervy rady
bylo schváleno na 51. zasedání Rady města Počátky dne 6. září 2017.
2. úpravu (přesun položek) v rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky tu
organizace v položce výdajů mezi „5011 Platy zaměstnanců“ a „5012 Ostatní osobní výdaje“ ve
výši 40.000,- Kč (úprava mezi účty z důvodu přečerpání položky ostatní osobní výdaje, ze které
byly po dobu 3 měsíců hrazeny odměny dočasně pověřeného vedoucího a jeho zástupce)

3. poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč z rezervy rozpočtu města na zajištění sociální služby
zajišťované Oblastní charitou Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (v roce 2017 zajištění
domácí hospicové péče odlehčovací služby pro 2 občany z Počátek a 1 občana z Horní Vilímče)

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.8. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až srpen 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 až srpen 2017 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 ve vztahu ke schválenému rozpočtu
IV.

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

schvaluje:
1. žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o písemný souhlas
zřizovatele pro přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha; finanční
dar se týká úhrady obědů žákům ze sociálně slabých rodin; seznam žáků tvoří přílohu tohoto
usnesení (ve školním roce 2017 /2018 se jedná o 12 žáků)
2. výměnu plynového kotle v budově hasičské zbrojnice v Počátkách; původní výkonově
předimenzovaný kotel v budově bude vyměněn za plynový kotel Vailant ze školní kuchyně ZŠ
Počátky, který svým výkonem odpovídá potřebě pro vytápění zbrojnice; cenová kalkulace
zpracovaná fi. GASKOM servis s.r.o. Počátky ve výši 35.871,66 Kč bude použita na instalaci
kondenzačního plynového kotle a úpravu spalinové cesty; realizace bude hrazena z částky
rozpočtované na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice
3. opravu střechy na Rodném domě Otokara Březiny č.p. 224 v prostoru úžlabí mezi střechou č.p. 224
a sousedního domu č.p. 225 v ul. Březinova, za nabídkovou cenu fi. I.S.POL – izolace s.r.o. , provoz
Počátky, nákladem ve výši 42.170,- Kč s DPH; oprava bude hrazena převodem z rezervního fondu
příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky

bere na vědomí:
1. sdělení Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu školní družiny (rozvržení provozní
doby, seznamy a počty dětí, pracovní úvazky vychovatelek, stanovení poplatku)
V.

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

schvaluje:
1. nabídku na zajištění monitoringu provozu vodovodní sítě předloženou jednatelem Vodotechnických
služeb s.r.o. Počátky; jedná se o monitorovací systém od fi. FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9,
České Budějovice, s pořizovací cenou ve výši 255.250,- Kč bez DPH; nabídka je od firmy komplexní
se zajištěním dlouhodobého servisu zařízení
2. ceník vstupného do nově otevřené posilovny ve sportovní hale v Počátkách:
roční předplatné
1. pololetí (leden – červen)
2. pololetí (červenec – prosinec)
jednorázové vstupné
předplatné na období říjen – prosince 2017

1.000,- Kč
600,- Kč
500,- Kč; permanentky lze zakoupit
na pokladně MěÚ Počátky
40,- Kč; splatné u správce sportovní haly
300,- Kč;

za provoz posilovny odpovídá provozovatel sportovní haly VTS s.r.o. Počátky, provozní doba
posilovny je shodná s provozní dobou sportovní haly; osobám mladším 16 let bude umožněn vstup
do posilovny pouze v doprovodu osoby starší 18 let

bere na vědomí:
1. informaci jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky o kvalitě vody ve veřejném vodojemu
2. nabídku fi. PKV BUILD s.r.o. podporované fi. E-ON na zajištění dotace na fotovoltaickou elektrárnu
na ČOV, předloženou jednatelem Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky (podpora z dotačního titulu
OPPIK); jedná se o fotovoltaické systémy bez akumulace pro vlastní potřebu, zahrnuje instalaci
188 FV panelů s výkonem 51 kWp s tím, že celý výkon bude spotřebován provozem ČOV;
předpokládané náklady ve výši 1,762.050,- Kč – dotace 61% ve výši 1,066.235,- Kč a spoluúčast
39% ve výši 695.815,- Kč (při roční úspoře na energiích ve výši cca 120.000,- Kč je návratnost
nákladů za 5,8 roků); s dalšími náklady za povinné posudky a projektové dokumentace ve výši
429.257,- Kč se návratnost nákladů prodlouží na 9 let
VI.

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

bere na vědomí:
1. Zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 30.8. 2017
ve věci kontroly plnění usnesení 16. zasedání kontrolního výboru a kontroly usnesení rady
města č. 49 a 50
2. Zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 5.9. 2017 ve věci vyhodnocení
zájezdu do družební obce Lokce (Slovensko) ve dnech 25.8. až 28.8. 2017
3. výpis usnesení č. 6 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 19.9. 2017
o schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 a schválení Výroční zprávy
hospodaření za rok 2016
4. Protokol o kontrole provedené Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem
Havlíčkův Brod, na dodržování povinností města dle zákona o odpadech
5. administrativní postup převodu pozemkových
zahrádkářské kolonii u Městského rybníka
VII.

parcel v místě přístupové komunikace v

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

schvaluje:
1. nejvýhodnější cenovou nabídku na realizaci projektu „Modernizace sportovního areálu Počátky“,
předloženou fi. WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou, v ceně díla
840.068,66 Kč bez DPH (1,016.483,08 Kč s DPH); jedná se o provedení stavebních prací
souvisejících s odstraněním stávajícího oplocení, výstavbou nového oplocení a s rekonstrukcí
doskočiště, víceúčelového hřiště a rozběhu pro hody; realizace akce je podmíněna přidělením
dotace
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Počátky, IČO: 00248843, se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a paní Mgr. Miroslavou Samcovou, trv. bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice (příjemce
dotace), na realizaci obnovy kulturní památky “Počátky č.p. 340 – restaurování části fasády“,
v celkové částce dotace 44.143,- Kč; jedná se o 10 % podíl města z celkových nákladů
VIII.

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

schvaluje:
1. umístění svislé dopravní značky IP 12 (vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou s vyznačením
registračních značek osobních automobilů 2AF 4436 a 2J4 8829, na místní komunikaci před domem
č.p. 576, Sídliště, Počátky, držitelce průkazu ZTP p. Vlastě Katolické, trv. bytem Sídliště č.p. 576,
Počátky, z důvodu pohybového omezení; na vyhrazeném místě bude stát vždy jen jedno označené
vozidlo a žadatelka si dopravní značení zajistí na své náklady

2. žádost Mgr. Jiřího Hőfera, předsedy Společnosti Otokara Březiny, na plánování případných oslav
150. výročí narození básníka Otokara Březiny v termínu od soboty 8. září do neděle 9. září 2018,
aby nedošlo ke kolizi s oslavami v jiných městech ČR
3. nákup 100 ks laserově gravírovaných kuličkových per Paragon Soft Touch Stylus, modré barvy
s nápisem „Město Počátky, 394 64 Počátky“, v době do 30-ti dnů za zvýhodněnou cenu 28,90 Kč/ks,
s možností získat navíc dalších 100 ks kuličkových per zdarma

bere na vědomí:
1. Informaci fi. E-ON Distribuce, a.s., o rekonstrukci venkovního vedení NN a demontáži zařízení VO,
které budou provedeny v m.č. Horní Vilímeč v roce 2019
2. nabídku na využití portálu HRADEC ŽIJE (Interaktivní průvodce Jindřichův Hradec) k prezentaci
města Počátky na internetové adrese www.hradeczije.cz v rámci rozvoje cestovního ruchu .

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

