čj.: 1281/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 56

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 19. prosince 2017

Rada města Počátky

I.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:
1. rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky, Palackého nám. 7, Počátky,
na rok 2018
2. střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky, Palackého
nám. 7, Počátky, na období 2019 - 2021
3. rozpočet příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky, Palackého nám. 27, Počátky, na
rok 2018
4. střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky, Palackého nám.
27, Počátky, na období 2019 - 2021
5. rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky, Komenského sady 387,
Počátky, na rok 2018
6. střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky,
Komenského sady 387, Počátky, na období 2019 - 2021
7. rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky, Komenského sady 556, Počátky, na
rok 2018
8. střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky, Komenského sady
556, Počátky, na období 2019 – 2021
9. přesun nevyčerpané finanční částky z rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky
na nákup DDHM ve výši 24.527,64 Kč na rok 2018; částka bude použita na obnovu vitrín ve
sklepech muzea
10. mimořádný příspěvek ve výši 16.200,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Nová Lípa za administraci
žádosti, administrativně - technickou podporu v průběhu schvalování podané žádosti a následné
úkony související s vlastní realizací projektu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny – Hřbitovní zeď Počátky II.“
11. ponechat u Domů s pečovatelskou službou (DPS) v Tyršově i Nádražní ulici zařízení pro úsporu
tepelné energie a proplatit dodavateli EKONOVA energy s.r.o., Brno Veveří odměnu za dodávku a
instalaci 2 ks termodynamických optimalizátorů komínového tahu a za jednotlivá měření na obou
budovách ve výši 49.500,- Kč (akce 1 + 1 zdarma); měřením zplodin bylo ověřeno dokonalejší
spalování, plynové kotle nejsou poškozovány a jejich životnost se prodlužuje; zjištěná měření vč.
hlediska bezpečnosti potvrdil revizní technik spalinových cest
12. přijetí věcných darů pro Základní školu Otokara Březiny Počátky od spolku SRPDŠ při základní
škole Otokara Březiny Počátky: jedná se o : žehlící prkno Vileda
9.663,- Kč
žehličku Tefal
1.343,- Kč
ampérmetr
1.528,- Kč
ekologický teploměr
636,- Kč

13. 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. 170071/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
44 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
44 500,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO – materiální
a věcné vybavení jednotky
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. 170072/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
3 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
3 600,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí finančního příspěvku agentuře Agrotom
marketing na konání Marketingového večera podnikatelů a starostů Kraje Vysočina spojeného
s KONCERTEM v prostorách Kláštera premonstrátů v Želivě.
Rozpočtové opatření č. 170073/2017
Snížení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
271 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
271 800,- Kč
Snížením částky určené na rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní bude pokryta akce „Veřejné
osvětlení Zahradní ulice Počátky“.
14. prodej vyřazeného plynového kotle VIESSMANN Vitola LVR 48 z příspěvkové organizace Mateřská
škola Počátky firmě GASKOM – servis s.r.o., Nádražní 713, 394 64 Počátky, za doporučenou částku
7.000,- Kč

bere na vědomí:
1. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až
listopad 2017
I.

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

bere na vědomí:
1. Protokol o průběhu místního šetření při závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Oprava komunikace
ulice Sládkova Počátky; protokol o předání a převzetí dokončené stavby je bez vad a nedodělků

V Počátkách dne 21. prosince 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

