čj.: 1086/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 53

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 24. října 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 schválit:
1. vyhlášení záměru na převod st.p.č. 1/8 o výměře 31 m2 v k.ú. Prostý, předem určeným zájemcům
manželům Mgr. Radovanu a Andree Šmatovým, trv. bytem Bobkova č.p. 714/3, Praha 9, za cenu
minimálně 10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady
spojené s uzavřením smlouvy; pozemek je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, je částečně
oplocen a přiléhá k domu žadatelů (7 let jej bezúplatně udržují); na uvedené parcele se nenachází
sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
II.

dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí:

bere na vědomí:
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva města Počátky pana Martina Pavlíčka dle § 55 odst. 2 písm.b)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, na základě podání písemné rezignace
na člena zastupitelstva dne 9.10. 2017 z osobních a pracovních důvodů
III.

dle § 56 odst.1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí:

prohlašuje:
1. náhradníka na uprázdněný mandát volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
POČÁTKY v Zastupitelstvu města Počátky, paní Jitku Zlukyovou a vydává osvědčení o tom, že
se dnem 10.10. 2017 stala členkou zastupitelstva města
IV.

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

schvaluje:
1. termín konání 54. zasedání rady ve středu 15.11. 2017 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
V.

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

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2016 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. 170053/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
67 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volby do Parlamentu ČR
o částku
67 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu je určena na zajištění
výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR. Dotace bude
v příjmech i výdajích sledována pod účelovým znakem 98071 a podléhá finančnímu vypořádání ze
SR za rok 2017.

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. 170054/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
33 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
33 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryta výměna porouchaného pohonu odbíjecích kladiv hodin ve
věži na Palackého náměstí.
Rozpočtové opatření č. 170055/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana přírody a krajiny
o částku
55 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty výdaje na posouzení stavu a následné kácení památné
lípy na hřbitově odbornou firmou. Jedná se o mimořádný výdaji, protože lípa byla úmyslně
poškozena neznámým pachatelem.
Rozpočtové opatření č. 170056/2017
Snížení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
382 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
382 300,- Kč
Snížením částky určené na rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní bude pokryta akce „Veřejné
osvětlení Sládkova ulice Počátky“.
2. úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky - školní kuchyně,
navýšením položky 5137 (drobný hmotný majetek) o částku 20.000,- Kč, o kterou bude snížena
položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby); důvodem je porucha a okamžité vyřazení
chladící skříně ve školní kuchyni a pořízení nové chladící skříně v ceně 38.367,80 Kč

bere na vědomí:
1. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky v období od 1.1. 2017
do 30.9. 2017
2. přehled hospodaření města Počátky k 30.9. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
3. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až září 2017 s daňovými příjmy za
stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010 ve vztahu k upravenému rozpočtu
4. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až září 2017 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 ve vztahu ke schválenému rozpočtu
VI.

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

schvaluje:
1. úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky od října
2017 z důvodu realizace rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a jejího vybavení novými
elektrospotřebiči
2. snížení počtu rekonstruovaných koupelen v ubytovnách sokolovny z původně plánovaných 5 na 4
a použití ušetřených finančních prostředků na nutnou opravu vodovodních přípojek k nově
rekonstruovaným koupelnám nákladem cca 4 x 6.000,- Kč; z původně rozpočtovaných 150.000,- Kč
bude vyčerpáno 144.000,- Kč
3. předat záležitost nesplněné služby – výroby Albi elektronického průvodce od fi. OAK BRANCH s.r.o.
právnímu zástupci města; příspěvková organizace Kulturní zařízení města Počátky uhradila
dodavateli v únoru 2016 zálohu ve výši 18.150,- Kč a produkt nebyl i přes opakované upozornění
do této doby dodán; dále bylo ověřeno, že majitel firmy dluží za obdobnou službu více obcím v ČR
a nelze jej dohledat
4. žádost České pošty s.p., Dodejna Kamenice nad Lipou, v zastoupení p. Jany Strašíkové,
o zabudování odkládací schránky na objektu č.p. 7 na Palackého náměstí, spravovaného Kulturním
zařízením města Počátky a doporučuje využít k danému účelu prostor pod schodištěm v průjezdu
do venkovního amfiteátru Multifunkčního kulturního centra; důvodem žádosti je zvýšená potřeba
ukládání poštovních zásilek a letáků na doručovacím okrsku

bere na vědomí:
1. výsledky těžby a odvozu dřeva z Lesů města Počátky za období od 1.1. 2017 do 30.9. 2017; celkem
vytěženo 1.515,04 m3 dřeva (suráky 85,80 m3 - prodáno 29 m3 za 24.650,- Kč; špalky 265,90 m3
- prodáno 223,90 m3 za 242.060,- Kč; kulatina 1.078,34 m3 - prodáno 1.011,50 m3 za 1,931.744,- Kč;
samovýroba 85 m3); celkem prodáno za 2,200.454,- Kč
2. nabídky na odběr dřeva z městských lesů pro IV. čtvrtletí 2017 podle jednotlivých sortimentů a
souhlasí s prodejem dřeva podle návrhu předloženého vedoucím organizační složky Lesy města
Počátky
3. oznámení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o nákupu
nábytku do učebny č. 25 (I. stupeň) v hodnotě 77.808,- Kč; případná ztráta organizace bude hrazena
z rezervního fondu ZŠ
4. sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o provozu školní
družiny a školní jídelny během podzimních prázdnin ve dnech 26.10. a 27.10. 2017:
• školní družina bude o prázdninách uzavřena (nepřihlásil se žádný žák), pravidelný provoz
bude zahájen 30.10. 2017 od 6,30 hodin
• školní jídelna bude v pracovních dnech v provozu, vaří se pro MŠ a doplňkovou činnost
VII.

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. 64/4 a
p.p.č. 438 v k.ú. Vesce u Počátek, které jsou 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 „Vesce, K64/11, Přeslička – kabel NN“, na uložení nového kabelu NN
k rozestavěnému rodinnému domu, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 11.000,- Kč
bez DPH dle platného ceníku schváleného radou
2. přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+0 v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Tyršova č.p. 256
v Počátkách, p. Janě Flídrové, t.č. bytem Na Blatech č.p. 586, Pacov; poplatek za přidělení bytu ve
výši 5.000,- Kč byl uhrazen, pronájem bude sjednán od 1.11. 2017
3. vypracování nové smlouvy na zabezpečení výroby audiovizuálního materiálu, uzavřené s JP studio
Počátky, Josef Preisinger, zvýšením roční odměny o 35.000,- Kč od roku 2018, z důvodu výroby
zvýšeného počtu projektů a dokumentace akcí v Počátkách a jejich minutáže

bere na vědomí:
1. výpověď nájemní smlouvy na pronájem kanceláře na MěÚ Počátky k 31.12. 2017, podanou
Mgr. Alešem Hrbkem, z důvodu rozšíření činnosti v oblasti Humpolecka; smlouvy ČMSS a.s.
v Počátkách budou spravovány formou návštěv klientů
VIII.

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

schvaluje:
1. nákup pohonu odbíjecích kladiv u hodin na věži kostela Sv. Jana Křtitele a jeho výměnu; v roce
2017 došlo k poruše odbíjení hodin, správce navrhl výměnu pohonu s napájením na 230 V;
zařízení dodá fi. Brnotron, v.o.s., Vsetínská č.p. 16, 639 00 Brno, IČO: 494641341, DIČ:
CZ49451341, dle cenové nabídky - pohon odbíjení a řízený usměrňovač v ceně 27.200,- Kč bez
DPH (32.912,- Kč včetně DPH); nákup a výměna bude financována z rezervy rozpočtu města
2. město Počátky jako zadavatel projektu „Modernizace sportovního areálu Počátky“ s přihlídnutím k
ust. v odst. 11 zadávacího řízení odstupuje od uzavření smlouvy o dílo s vybranou fi. WANDEL
CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou a vyhrazuje si tak právo zahájit akci jen v případě
získání dotace z programu MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury; na základě rozhodnutí
Ministerstva pro místní rozvoj byla žádost o dotaci na tento projekt zařazena mezi náhradní žádosti
až s pořadovým číslem 165

nepřijímá usnesení:
1. k nabídce Vydavatelství IPR, s.r.o., Janovského č.p. 45, Praha 7 – Holešovice, na vydání průvodce
„Kam v Praze / Křížem krážem ČR“ s možností propagace města Počátky; 27. vydání vyjde
nákladem 20.000 výtisků v lednu a platí celý rok 2018; prezentace města na 1 stránce je stanovena
v ceně 15.000,- Kč + DPH

V Počátkách dne 31. října 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

