čj.: 1190/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 54

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 15. listopadu 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. zařadit do rozpočtu města Počátky na rok 2018 finanční příspěvek na činnost a provoz Základní
umělecké školy v Počátkách ve výši účelové dotace 140.000,- Kč; ve školním roce 2016/2017
dosáhli žáci ZUŠ výrazného úspěchu v celostátním měřítku uměleckých škol ČR (umístění na
nejvyšší příčce v soutěži džezových a tanečních orchestrů, pravidelně reprezentují město při
volnočasových aktivitách Kraje Vysočina ad.); od září 2017 navýšen počet žáků na 139
2. uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce pro rok
2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkup poz. parcel v lokalitě Z2 za panel. sídlištěm
2,400.000,- Kč
(1.750.000,- Kč přesunuto z r. 2017)
výstavba ZTV v lokalitě Z2 za panel. sídlištěm (částka bude upřesněna dle způsobu provádění)
rekonstrukce ZŠ (bezbariérové vstupy, odborné učebny)
10,000.000,- Kč
oplocení sběrných hnízd na tříděný odpad
360.000,- Kč
rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Moravská, Moravské nám.,
ul. Hejmanecká a ul. Na Výsluní
(cenu určí PD)
dokončení úpravy ul. mezi Palackého nám., Mariánským nám. a
Štítného nám.
1,000.000,- Kč
předláždění uličky Na Šancích (výkaz výměr+realizace)
předláždění uličky Pod Brankou
350.000,- Kč
rekonstrukce příjezdové cesty k panel. domům č.p. 623 a 624
rekonstrukce chodníku na městském hřbitově
200.000,- Kč
výměna kovových oken v sociálním zázemí budovy kotelny (100.000,- Kč přesunuto z rok 2017)
oprava komunikace k Městskému rybníku
dřevěná stavba-občerstvení na pláži přírodního koupaliště Valcha
100.000,- Kč

3. rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2018 (6.204.100,- Kč):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oprava části cesty v Komenského sadech mezi domy č.p. 232, 229 a 330
oprava části komunikace před rakvárnou směrem k ul. Krátká
oprava střechy na sportovní hale
výkup pozemků na cyklostezku PO – ŽI
rekonstrukce oplocení sportovního areálu u ZŠ
rekonstrukce doskočiště dle požadavků revizního technika
vybudování chodníku k RD v m.č. Vesce
vybudování chodníku kolem tartan. hř. mezi ul. Tyršova a Březinova
vybudování chodníku k fotbalovému stadiónu
prodloužení VO v ul. Lázeňská – 2x sloup se světelným zdrojem
zpracování pasportu komunikací včetně místních částí
vybudování přístřešku ve dvoře za budovou č.p. 1
rekonstrukce terasy u přístavby MŠ

300.000,- Kč
450.000,- Kč
630.000,- Kč
70.000,- Kč

60.000,- Kč
250.000,- Kč
50.000,- Kč
140.000,- Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výměna nábytku ve čtyřech šatnách MŠ
112.000,- Kč
nákup 5 ks servírovacích vozíků
21.500,- Kč
nákup 5 ks koberců do dětských koutků pod dětský nábytek
14.000,- Kč
vyčištění fasády objektu MŠ
90.000,- Kč
nákup nábytku do třídy č. 22
75.000,- Kč
výměna lina včetně zednických prací ve ŠD
75.000,- Kč
nákup židlí do sborovny I. stupně
32.000,- Kč
přestavba WC pro postižené u ŠD (I. etapa) – není součástí rekonstrukce
ZŠ (bezbariérové vstupy, odborné učebny)
60.000,- Kč
oprava lítaček v ZŠ v budově č.p. 387
10.000,- Kč
oprava fasády ZŠ
vybudování dopravního hřiště pod volejbalovým kurtem u fotbalového hř.

na investiční akce, u kterých lze stanovit výši nákladů až po poptávkovém řízení zbývá investiční
rezerva města ve výši 3,764.600,- Kč
4. realizace investičních akcí na úrovni zpracování projektové dokumentace (PD) v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce komunikace v ul. Horní
rekonstrukce budovy č.p. 186 (pro realizaci malometrážních bytů)
nebo
výstavba nové budovy na místě původní budovy č.p. 186 (pro realizaci
malometrážních bytů)
rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. V Cihelnách
výstavba bowlingové dvou dráhy nad spojovací chodbou mezi ZŠ a sportovní
halou
umístění veřejných záchodů za budovou č.p. 30 v prostorách bývalé konírny
úprava zeleně v městské části Komenského sady, na Mariánském náměstí,
podél Moravské ulice a v pěší zóně nad Tovární ulicí
zpracování stavebně historického průzkumu budovy č.p. 1 (MěÚ)

PD
PD

PD
PD
PD
PD
PD

v návrhu rozpočtu na rok 2018 je na zpracování projektových dokumentací vyčleněna částka
500.000,- Kč; RM se přiklání k doporučení finančního výboru, navýšit tuto částku na 750.000,- Kč

nedoporučuje zastupitelstvu schválit:
1. rozpočtovou změnu Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky navýšením výdajů rozpočtové kapitoly
„Správa sportovišť“ o částku 130.000,- Kč z rezervy rozpočtu města, z důvodu neplánované
instalace infratopení do šaten na fotbalovém hřišti a do posilovny ve sportovní hale a tím vyvolaných
nezbytných úprav rozvaděčů, rozsáhlejší přestavby šaten a opravy šachty čerpacího zařízení
pro zavlažování na fotbalovém stadiónu; prostředky budou použity na úhradu nákladů na měsíce
říjen až prosinec 2017 a to zejména na pokrytí mzdových nákladů správce sportovní haly a nákladů
na energie

doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí:
1. Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 18.10. 2017
ve věci splnění usnesení 17. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení rady města č. 51 a 52
a kontroly usnesení zastupitelstva města č. 19
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2017 č.j.: KUJI 82690/2017 KO,
provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 8. a 9. listopadu 2017;
přezkoumáním hospodaření za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 55. zasedání rady ve středu 7.12. 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. P ozd. 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)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170057/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
8 308,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
8 308,- 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 listopadu 2017 za měsíc říjen 2017. Dotace je spolufinancována z EF a
na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 15 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170058/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
173 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
173 000,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina (navýšení) 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. 170059/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
173 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
173 000,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací od Kraje Vysočina (navýšení) 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. 170060/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
Zvýšení výdajů – Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče
o částku
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt příspěvek pro Oblastní charitu Pelhřimov.

10 000,- Kč
10 000,- Kč

e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 170061/2017
Zvýšení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
149 400,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
800,- Kč
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
12 400,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
15 800,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
1 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
300,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a úz. rozvoj
o částku
400,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
100,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
15 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
1 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
1 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
163 000,- Kč
Město Počátky je od 1. srpna 2009 plátcem daně z přidané hodnoty. Změna je rozpočtovým
zabezpečením platby DPH finančnímu úřadu za III.Q 2017.

nařizuje:
1. příspěvkové organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky v souladu s § 31 odst. 2, písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odvod z fondu investic ve výši navýšeného
příspěvku určeného na pokrytí odpisů v částce 112.000,- Kč; důvodem je pokrytí navýšených odpisů
organizace v uvedené výši formou příspěvku poskytnutého zřizovatelem

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.10. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až říjen 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 říjen 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. poskytnutí nenárokové složky platu – mimořádné jednorázové odměny řediteli Základní školy
Otokara Březiny Počátky v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve 2. pololetí roku 2017,
z přidělených neinvestičních finančních prostředků Kraje Vysočina na odměny týkající se
pedagogických pracovníků – včetně ředitele, vychovatelek školní družiny a provozních
nepedagogických pracovníků; koeficient pro odměnu řediteli je stanoven na 6 % z celkové částky;
výše odměny je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. plán inventur na rok 2017 a opatření k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2017 (ke
dni 31.12. 2017); v souladu se Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků ustanovuje hlavní
inventarizační komisi ve složení – předseda Václav Marek, členové Ivana Hůšová a Mgr. Karel Štefl
a dílčí inventarizační komise pro jednotlivá zařízení města ve složení uvedeném v příloze
V.

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

schvaluje:
1. navýšení mzdových tarifů zaměstnancům Vodotechnických služeb s.r.o. o 10% s účinností od 1.11.
2017 z důvodu úpravy mzdových poměrů zaměstnanců v nepodnikatelské sféře; po navýšení, při
stejném objemu výkonů, budou mzdové náklady činit 50,5% výkonů – poměr mzdových nákladů
k výkonům bude v souladu s požadavky města na ekonomiku společnosti
2. prodej nevyužívaného majetku Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky:
• tažený zametací stroj VESPA (po nákupu samojízdného zametacího stroje s vysáváním se
nepoužívá – je nepotřebný)
• štěpkovač Barakuda (dlouhodobě nevyužíván pro drahý provoz)
• traktorbagr Bělorus (nevyužíván po nákupu druhého stroje JCB)
• traktorový vlek bez TP a RZ (špatný technický stav, dříve využíván na překladišti na
shromažďování bioodpadu);
nevyužívaná technika bude nabídnuta formou inzerce v Počáteckém zpravodaji a na internetových
stránkách Města Počátky se stanovením minimální ceny s doručením nabídek obálkovou metodou;
v dalším kole formou inzerce na internetových stránkách
3. nákup kontejnerů na stavební sutě, směsný komunální odpad a bioodpad od firmy AT BRYSS,
Jindřichův Hradec:
• 1x kontejner o objemu 3 m3 - výška bočnic 50 cm
• 1x kontejner o objemu 5 m3 - výška bočnic 100 cm
• 3x kontejner o objemu 15 m3 - výška bočnic 200 cm (z toho 2x kontejner s dělenými bočnicemi)
za celkovou cenu 192.000,- Kč bez DPH, tj. 232.320,- Kč vč. DPH, po započítání
slevy ve výši 20.700,- Kč

nepřijímá usnesení:
1. k návrhu jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na schválení nákupu traktorového nosiče
kontejnerů z důvodu požadavku na okamžitý odvoz posečené trávy v kontejnerech; byly předloženy
nabídky od 4 dodavatelů v cenové relaci od 298.000,- Kč do 320.000,- Kč bez DPH; nosič kontejnerů
by zakoupila společnost z vlastních finančních prostředků

bere na vědomí:
1. Protokol o kontrole vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou
potřebu ve městě Počátky; kontrola vodního díla toto nakládání umožňující a kontrola dodržování
ustanovení vodního zákona za období roku 2016 do data kontroly roku 2017; kontrola byla
provedena dne 31.10. 2017 Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem
Havlíčkův Brod, č.p. ČIŽP 1457; při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo závady
2. informaci jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky o výsledku provedené kontroly vodovodu
ve městě Počátky; do současné doby se podařilo lokalizovat a odstranit 3 poruchy (přípojka v ulici
V Cihelnách, litinový řád DN 100 mm v ulici Horní před domem č.p. 57 a přípojkový uzávěr v m.č.
Vesce u p. Malínka); odstraněním poruch došlo ke snížení odběru z prameniště Kačerovky o 50 %
(o 0,5 l/s); další úniky byly zjištěny na přípojkách v ulicích Švermova, Vodičkova a v m.č. Vesce –
v současné době probíhá jejich odstranění; v první polovině měsíce listopadu 2017 je průměrná
denní dodávka vody cca 370 m3, všechny vodojemy jsou plné
VI.

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

bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách konaného dne
9.11. 2017 ve věci vyhodnocení průběhu čerpání dotací na opravu památek z Programu regenerace
MPZ v roce 2017, projednání zařazení dalších památek do Programu regenerace MPZ pro rok 2018,
dokončení restaurování bočního oltáře v kostele Božího Těla na hřbitově a potřeby dokončení
rekonstrukce kostela Sv. Kateřiny včetně oltáře a varhan
VII.

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

schvaluje:
1. pronájem části p.p.č. 4132/6 o výměře 28 m2 v k.ú. Počátky p. Liboru Jelínkovi, trv. bytem Krátká
č.p. 563, 394 64 Počátky, za nabídkovou cenu 4,- Kč/m2/rok, s možností pronájmu od 1.12. 2017 na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou; jedná se o pozemek pod ul. Nádražní za řadovými
garážemi a město Počátky (vlastník pozemku) v současné době pozemek nevyužívá; nájemce na
pozemku umístí mobilní garáž
2. pronájem bytu (garsoniéry) o velikosti 1 + 0 o výměře 22,15 m2 ve druhém patře domu č.p. 49 v ul.
Horní, Počátky (s umyvadlem a průtokovým ohřívačem, kamny PETRY, WC na společné chodbě
bytového domu), paní Tatyaně Knysh, t.č. bytem Hejmanecká č.p. 277, 394 64 Počátky, za cenu
nájmu 800,- Kč/měsíc + stanovené zálohy za služby; pronájem sjednán od 1.12. 2017 na dobu
určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti zájemce vůči městu, předplacení nájemného
na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy;
v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit
pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc
3. Smlouvu o nájmu nemovité věci č. SKUP/PE/2017/0347, NM 71/16 - pozemku KN p.p.č. 4136/1
o výměře 540 m2 – ostatní plocha – neplodná půda v k.ú. Počátky, uzavřenou mezi Česká republika
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Nové Město, Praha 2, v zastoupení Mgr. Naděždy Marešové, ředitelky odboru Odloučené pracoviště
Pelhřimov, IČO: 69797111 (pronajímatel) a město Počátky se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64
Počátky, zastoupené Mgr. Karlem Šteflem, starostou, IČO: 00248843, DIČ: CZ00248843 (nájemce);
na parcele jsou zřízeny monitorovací vrty zrekultivované skládky, ovládací šoupě vodovodního řádu
a revizní šachta hlavního kanalizačního řádu; ZM na svém 18. zasedání dne 20.6. 2017 schválilo
zájem o úplatný převod do vlastnictví města, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
předložil pouze Smlouvu o nájmu nemovité věci, kde nájem je sjednáván na dobu určitou od
1.1. 2018 do 31.12. 2025 ve výši 2.781,- Kč/rok; převod dotčeného pozemku do vlastnictví města
bude zrealizován během doby nájmu; dle Čl. X. nájemní smlouvy uhradí město Počátky náhradu za
bezesmluvní užívání od 1.1. 2015 do 31.12. 2017 ve výši 8.343,- Kč

4. 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 organizací STŘED, z.ú., IČO: 70870896 se sídlem Mládežnická 229, 674 01 Třebíč,
zastoupené ředitelkou Mgr. Martinou Bártovou (příjemce dotace) ve věci poskytnutí příjemci
finanční dotaci v celkové částce 2.563,- Kč (navrhovaná částka je 1,- Kč na občana města/obce);
Linku důvěry STŘED může kontaktovat každý, kdo se ocitne v těžké životní situaci, kterou vnímá
jako zátěžovou; částka bude pokryta z rozpočtu roku 2018
5. prodloužení pronájmu služebního bytu v Sokolovně č.p. 252, Tyršova ul., Počátky, p. Nikole
Neuberové; předchozí pronájem končí 30.11. 2017, nový dále sjednán na dobu určitou - dobu
jednoho roku, od 1.12. 2017 do 30.11. 2018

neschvaluje:
1. výpověď z pronájmu p.p.č. 76 (vodní plocha) o výměře 1349 m2 v k.ú. Horní Vilímeč p. Jaromíru
Jelínkovi, trv. bytem Sídliště č.p. 579, Počátky, z důvodu doručené žádosti jiného zájemce
související s neplněním si povinností vyplývajících ze smlouvy o pronájmu; na základě provedeného
šetření bylo zjištěno, že současný nájemník si plní ve stanoveném rozsahu povinnosti uložené
v nájemní smlouvě o dočasném užívání pozemku č.j. 250/05 ze dne 16.3. 2005 (vyžínání trávy
kolem rybníka, prořezávání náletových křovin …), a proto není důvod nájemní smlouvu vypovídat
VIII.

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

schvaluje:
1. opatření na úsporu tepelné energie – termodynamický optimalizátor komínového tahu v Domech
pečovatelské služby Počátky č.p. 256 a 542 provedené dle nabídky p. Pavla Ondříška, EKONOVA
energy s.r.o., Lidická, Brno Veveří, takto:
• zařízení instalované na domu č.p. 256 v ul. Tyršova posoudit za přítomnosti revizního technika
plynového kotle a revizního technika spalinových cest
• zařízení instalované na domu č.p. 542 v ul. Nádražní demontovat z důvodu nepravděpodobné
návratnosti vynaložených nákladů (staré kotle, budoucí výměna)
2. vybudování sauny (dřevostavba) pro odd. Junák – Český skaut, středisko Sušený tresky Počátky
na dvoře Městského úřadu Počátky o velikosti půdorysu 3 x 3,5 m; vzhledem k plánované stavbě
přístřešku o půdorysu 9 x 6 m a k poloze stávající studny, může být stavba sauny umístěna
minimálně 14 m od zdi přístavby se sociálním zařízením
3. navýšení nákladů spojených s rekonstrukcí povrchu Zahradní ulice o 445.668,- Kč (vč. DPH)
z důvodu nesplnění požadované hodnoty nad 50 MPa při kontrolních zátěžových zkouškách
(Protokol č. DB 17-893 až DB 17-896) bylo nutné položení nové podkladní vrstvy z betonu o tloušťce
20 cm; dále pak navýšení nákladů o 271.800,- Kč (vč. DPH) z důvodu pokládky podzemního vedení
pro veřejné osvětlení v ul. Zahradní, vybudování základů pro sloupy VO, nákup 7 sloupů VO se
svítidlem a výstrojí včetně montáže; nově vzniklé náklady lze uhradit z předpokládaných nákladů
na rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní (v rozpočtu města bylo zastupitelstvem schváleno
10,000.000,- Kč); po celkovém navýšení dosáhly náklady na kompletní rekonstrukci obou ulic
9,861.825,77 Kč

bere na vědomí:
1. návrh MVDr. Dagmar Škorpíkové a Ing. Václava Přibyla na vybudování dětského hřiště za
sokolovnou (v prostoru mezi tartanovým hřiště,,základní školou a Sportbarem); dle návrhu se jedná
o certifikované cvičební prvky od firmy KOMPAN, rozdělené pro starší děti v cenové nabídce
406.477,- Kč bez DPH a mladší děti v cenové nabídce 216.540,- Kč bez DPH; ještě před
předložením návrhu do rozpočtu města 2018 bude ověřena možnost dostupnosti dotačních titulů na
tuto investici, povinných postupu dle stavebního zákona a případnou nutnost zpracování projektu

V Počátkách dne 22. listopadu 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

