čj.: 1264/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 55

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 7. prosince 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. nabytí nemovitosti p.p.č. 4119/9 o výměře 43 m2, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú.
Počátky do vlastnictví Města Počátky a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. NM 9/014, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, převede do
vlastnictví Města Počátky; jedná se o chodník podél spojovací komunikace z ul. V Cihelnách
směrem ke stavebninám
2. navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky v položce výdajů – „Platy
zaměstnanců 5011“ o částku 12.500,- Kč, na pokrytí mezd vč. sociálního a zdravotního pojištění, z
důvodu vydaného NV č. 340/2017 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 42.571,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola
Počátky na mzdové náklady spojené se zabezpečením prázdninového provozu v organizaci;
příspěvek bude použit na plat učitelky přijaté na dobu 5 týdnů při čepání dovolených stávajících
učitelek a bude pokryt z položky „Daň z hazardních her“

doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí:
1. Zápis z 13. zasedání Finančího výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 13.11. 2017,
kterým doporučuje:
a) schválit návrh příjmové části rozpočtu města na rok 2018 ve výši 6. Návrhu v předloženém
znění se zapracováním úprav příjmů podle návrhu finančního výboru – daňové příjmy ve výši
předpokladu plnění roku 2017 navýšené o 7 %
b) zvážit navýšení odvodu z investičního fondu ZŠ ze současných 112.000,- Kč na 194.000,- Kč
c) upravit původně navrhované rezervy rozpočtu podle doporučení finančního výboru
d) výdajovou část rozpočtu schválit v korigovaném znění vč. nutných výdajů s tím, že investiční
výdaje a větší opravy nejsou ve výdajích obsaženy;
výbor dále bere na vědomí vývoj plnění daňových příjmů za období leden – říjen 2017 a
předpoklad plnění za listopad a prosinec 2017 v porovnání s roky 2011 - 2016
II.

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

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 535, Tyršova ul., Počátky (bufet
na autobusovém nádraží), o výměře 58 m2 (provozovna) + 16 m2 (sklad), za minimální cenu nájmu
500,- Kč/m2/rok, dále pronájem části p.p.č. 95/1 o výměře 30 m2 (6 x 5m) v k.ú. Počátky (terasa za
provozovnou) za minimální cenu nájmu 80,- Kč/m2/rok, s podmínkou správy přilehlých WC (15 m2)
ve vlastní režii s tím, že WC budou každý den v pracovní době veřejně přístupné, za zajištění
provozu veřejného WC nebude nájemné z podlahových ploch WC požadováno; možnost pronájmu
od 11.1. 2018 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a podmínkou bezdlužnosti zájemce
vůči městu a jeho organizacím; nájemné bude hrazeno čtvrtletně a to vždy do 10 dne druhého
měsíce v daném čtvrtletí, v případě nezaplacení nájemného v daném čtvrtletí nebo hrubého
porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1
měsíc; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců

III.

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

schvaluje:
1. termín konání 56. zasedání rady v úterý 19.12. 2017 od 17,30 hod. v zasedacím sále č.p. 87 v ul.
Horní a 57. zasedání rady ve středu 10.1. 2018 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
IV.

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. 170062/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku cca 8 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku cca 8 300,- 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 prosinci 2017 za měsíc listopad 2017. Dotace je spolufinancována z EF
a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 15 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 170063/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
136 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
136 000,- 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.

Rozpočtové opatření č. 170064/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
55 910,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
55 910,- Kč
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s činností jednotek SDH.
Účelový znak 14004.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 170065/2017
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
14 276,- Kč
Snížení výdajů – Volby do Parlamentu ČR
o částku
14 276,- Kč
Vratka části účelové neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, která 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.

Rozpočtové opatření č. 170066/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
45 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
45 500,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města
Počátky v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina. Jedná se o průtokovou dotaci, která musí být neprodleně
převedena určenému příjemci – Kulturnímu zařízení města.

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. 170067/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
120 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
120 000,- 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. 170068/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
125 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
125 100,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na granty budou pokryty výdaje na akci Osvětlení přechodu v ulici
Stodolní.
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. 170069/2017
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
7 100,- Kč
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
1 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
7 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
1 900,- Kč
Pojistné plnění za škody způsobené na majetku města bude použito k úhradě nákladů na odstranění
těchto škody.

Rozpočtové opatření č. 170070/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
35 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
2 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
35 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
2 500,- Kč
Přijaté dary budou použity na pokrytí výdajů Komise pro partnerskou spolupráci a hasičů.
2. poskytnutí finančního příspěvku agentuře Agrotom marketing ve výši 3.000,- Kč bez DPH
z rezervy rady města na Marketingový večer podnikatelů a starostů Kraje Vysočina s KONCERTEM
v prostorách Kláštera premonstrátů v Želivě, který se bude konat dne 15. prosince 2017 od 19.00
hodin město Počátky může být spolupořadatelem reprezentační akce společně s dalšími obcemi a
městy okresu Pelhřimov
3. dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31.12. 2003 uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi
Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova sokolovny
v Počátkách do dočasného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se mění Čl. II, odst.1 a
upravuje se doba sjednání nájmu na dobu určitou od 1.1. 2004 do 31.12. 2018 a Čl. IV, odst.4 a
celková výše ročního nájemného pro rok 2017 činí 350.000,- Kč

bere na vědomí:
1. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období leden
až září 2017
2. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období leden až září 2017
3. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až září
2017
4. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období leden až září 2017
5. přehled hospodaření města Počátky k 30.11. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky

6. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až listopad 2017 s daňovými příjmy
za stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010 ve vztahu k upravenému rozpočtu
7. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až listopad 2017 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 ve vztahu ke schválenému rozpočtu
V.

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

schvaluje:
1. poskytnutí nenárokových složek platu – v souladu s § 134 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
mimořádných jednorázových odměn vedoucím příspěvkových organizací a vedoucím organizačních
složek včetně ostatních zaměstnanců za plnění pracovních úkolů v roce 2017; výše odměn je
uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. Přílohu č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 9.8. 2011, uzavřené mezi Městem Počátky (půjčitel) a
příspěvkovou organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky (vypůjčitel), kterou je organizaci
ke dni 7.12. 2017 vypůjčený majetek v celkové hodnotě 38,887.761,42 Kč, tj. budova č.p. 387 na
st.p.č. 460 a st.p.č. 460, budova č.p. 361 na st.p.č. 428/1 a st.p.č. 428/1 v k.ú. Počátky

bere na vědomí:
1. sdělení příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny
a školní jídelny v průběhu vánočních prázdnin v době od 23.12. 2017 do 2.1. 2018; pravidelný
provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od 3.1. 2018
VI.

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

schvaluje:
1. „Smlouvu o výrobě audiovizuálního díla a poskytnutí licence“ uzavřenou mezi Městem Počátky se
sídlem Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupeným Mgr. Karlem Šteflem, starostou, IČO:
00248843, DIČ: CZ00248843 (objednatel) a JP STUDIO Počátky - Josef Preisinger se sídlem
Sídliště 574, 394 64 Počátky, za které právně jedná Josef Preisinger (zhotovitel); smlouva upravuje
pořizování kompletního zvukově obrazového audiovizuálního díla v rozsahu 34 video magazínů za
kalendářní rok, délka 1 video magazínu bude 12 až 15 minut a jednoho celoročního souhrnu
událostí; cena za zhotovení filmového díla včetně ceny za poskytnutí licence je 70.000,- Kč
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 panem Jiřím Strakou, trvale bytem L. Zívra 1681, 509 01 Nová Paka (příjemce dotace),
na obnovu fasády – dům na Palackého náměstí č.p. 10, st.p.č. 20, Počátky v městské památkové
zóně Počátky, k.ú. Počátky, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina, v rozsahu prací „Oprava fasády štítu
domu orientovaného do Palackého náměstí o výměře 290 m2“, v celkové částce dotace 24.360,- Kč

V Počátkách dne 14. prosince 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

