č.j.: 1243/2017/STAR.

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 19. prosince 2017

Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):

I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v navrženém znění

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
volbu člena Rady města Počátky z řad členů zastupitelstva p. MUDr. Pavla Heřmánka a doplňuje
tak počet členů rady města podle ust. § 100 odst. 1 cit. zákona

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P.Heřmánek

(přítomno 14)

3. podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: odvolání
MUDr. Pavla Heřmánka z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky na
základě vlastního předloženého návrhu z důvodu zvolení členem rady města

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

4. v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.l) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: volbu
nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky z řad členů zastupitelstva
paní Jitku Zlukyovou

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

5. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

6. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
část p.p.č. 3431/11
za cenu
nabyvatel

pro 14

o výměře 115 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
160,- Kč/m2
Jan Kukla, trv. bytem Lipárecké nám. č.p. 384, 394 64 Počátky

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 15)

7. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

8. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zpracování nové

projektové dokumentace na realizaci 1. etapy zóny Z2 v Počátkách podle předložené
varianty 1 nebo varianty 2
pro 11

proti 1 – MUDr. M. Přibylová

zdržel se 3 – Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

9. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci 1. etapy zóny
Z2 v Počátkách podle přepracované projektové dokumentace (studie) Varianta 2 – realizace
město Počátky, bez pozemků, které se do této doby nepodařilo k danému účelu vykoupit a
současně revokuje usnesení zastupitelstva města č. 18/2017 bod 4, kterým bylo schváleno
vyhlášení záměru na převod pozemků v k.ú. Počátky určených k budoucí výstavbě obytné zóny
v lokalitě Z2

pro 11

proti 0

zdržel se 4 – MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 15)

10. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 166.100,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel
dotace) a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky, Horní 87, 394 64 Počátky, IČO
26048477 (příjemce dotace), na pokrytí nákladů spojených se zřízením služebnosti
věcného břemene v komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina při výstavbě splaškové
kanalizace, stoky N v ulici nádražní a přeložení dešťové kanalizace mezi ulicemi Spojovací
a ke garážím“
pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

11. podle § 84 odst.2 písm. n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů a v souladu
s NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků:
stanovit odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1. 2018 takto:
předseda výboru zastupitelstva
300,- Kč/měsíc; odměna bude poskytována jako souhrnná
jako neuvolněný člen rady města v souběhu s odměnou za výkon funkce neuvolněného člena
rady města, t.j. 300,- Kč + 908,- Kč = 1.208,- Kč
předseda výboru zastupitelstva
624,- Kč/měsíc; podle § 74 odst.3 zák.č. 99/2017 Sb., kterým
jako neuvolněný člen zastupitelstva se mění zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nelze od 1.1. 2018
sčítat odměny za funkce řadového člena zastupitelstva s
jakoukoli další funkcí (při souběžném výkonu více funkcí lze
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytovat souhrnnou
odměnu maximálně za 3 souběžně vykonávané funkce, ale
pouze za funkce člena rady, předsedy výboru či komise a
člena výboru či komise); navržená částka odpovídá odměně
za výkon funkce předsedy výboru 300,- Kč/měsíc a odměně
neuvolněného člena zastupitelstva 324,- Kč/měsíc
člen výboru zastupitelstva města
který je členem rady

150,- Kč/měsíc; odměna bude poskytována jako souhrnná
v souběhu s odměnou za výkon funkce neuvolněného člena
rady města, tj. 150,- Kč + 908,- Kč, případně ještě + 300,- Kč,
pokud je zároveň předsedou jiného výboru zastupitelstva, t.j.
150,- Kč + 908,- Kč + 300,- Kč = 1.358,- Kč

člen výboru zastupitelstva města
který je členem zastupitelstva

474,- Kč/měsíc; navržená částka odpovídá odměně za výkon
člena výboru 150,- Kč/měsíc a odměně neuvolněného člena
zastupitelstva 324,- Kč/měsíc

člen výboru zastupitelstva města

150,- Kč/měsíc

odměny neuvolněným členům zastupitelstva zůstávají beze změn

pro 13

proti 1 – Ing. V. Přibyl

zdržel se 0

(přítomno 14)

12. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce pro rok 2018:
• výstavba ZTV v lokalitě Z2 za panel. sídlištěm (částka bude upřesněna dle způsobu provádění)
• rekonstrukce ZŠ (bezbariérové vstupy, odborné učebny) v případě
10,000.000,- Kč
poskytnutí dotace
• oplocení sběrných hnízd na tříděný odpad a zastřešení
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 přesun z roku 2017)
• oprava komunikace k Městskému rybníku
• dřevěná stavba - občerstvení na pláži přírodního koupaliště Valcha
100.000,- Kč
v případě zájmu s provozováním
• oprava hradební zdi za č.p. 243 v ul. Březinova
220.000,- Kč

pro 9

proti 5 – Mgr. P. Kešner
zdržel se 0
Ing. L. Janko
Mgr. H.V. Konvalinková
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

13. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozdělení
finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2018 (5,774.800,- 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
70.000,- Kč
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
60.000,- Kč
zpracování pasportu komunikací včetně místních částí
250.000,- Kč
vybudování přístřešku ve dvoře za budovou č.p. 1
50.000,- Kč
rekonstrukce terasy u přístavby MŠ
140.000,- Kč
pořízení interaktivní tabule pro žáky 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 v ZŠ
75.000,- Kč
výměna lina včetně zednických prací ve ŠD ZŠ
75.000,- Kč
nákup židlí do sborovny I. stupně ZŠ
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
závěsný mechanismus pro mytí nepohyblivých klientů PS
151.000,- Kč
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 4,314.300,- Kč

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

14. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci
finančních akcí na úrovni zpracování projektové dokumentace (PD) v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce komunikace v ul. Horní
rekonstrukce budovy č.p. 186 (pro realizaci malometrážních bytů) při
respektování doporučení Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR
rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. V Cihelnách
umístění veřejných záchodů ve skladovacích prostorech amfiteátru MFKC
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)
úprava prostoru bývalé školní kuchyně v MŠ na společné šatny pro žáky
doplnění projektové dokumentace pro výstavbu RD v zóně Z2
rekonstrukce komunikace na Lipáreckém náměstí (od FOPO do ul. Žižkova)

PD
PD
PD
PD
PD
PD

v návrhu rozpočtu na rok 2018 je na zpracování projektových dokumentací vyčleněna částka
750.000,- Kč

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

15. podle § 84 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Rozpočet
města Počátky na rok 2018 (dále jen rozpočet):
1) jako vyrovnaný (podle platné rozpočtové skladby)
v celkovém objemu příjmů 47,354.100,- Kč
v celkovém objemu výdajů 47,354.100,- Kč
2) stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu včetně financování je závazně uvedena v příloze
„Návrh rozpočtu Města Počátky na rok 2018“; (tato příloha ve schváleném znění tvoří nedílnou
součást prvopisu tohoto usnesení)
3) podle § 20 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
stanovuje zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města:
a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých
správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku stanovenou zastupitelstvem města
b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku
nepřekročitelné
c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v
roce 2017 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod
písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními
d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané
na výdajových položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 –
nákup služeb ost. 5171 – opravy a udržování, 612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM);
podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění
rozpočtovaných příjmů
e) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu
na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2017
f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12
ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 – DDHM a 612. – DHM; výdaje
na těchto položkách budou hrazeny na základě předložených faktur
g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné
neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu
h) vedoucí finančního odboru MěÚ je pověřena rozpisem schváleného rozpočtu a je
oprávněna provádět změny v rozpisu rozpočtu
i) finanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií lze použít pouze k vymezenému
účelu
j) příspěvek na stravování, financovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení
poskytovat v maximální výši 21,- Kč na jeden odpracovaný den

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

16. podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
střednědobý výhled rozpočtu města Počátky na roky 2019 – 2023, zpracovaný vedoucí
finančního odboru jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství
města, ve smyslu ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

17. podle § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhradit
radě města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2017 v souladu s rozpočtovými pravidly

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

18. podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v rozsahu zpracovaném vedoucí
finančního odboru MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 48/2017
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
42 571,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
42 571,- Kč
Navýšenými příjmy odvodu z loterií a podobných her bez VHP budou pokryty mzdové náklady
spojené se zabezpečením prázdninového provozu mateřské školy – plat učitelky přijaté na dobu 5
týdnů při čerpání dovolených stávajících učitelek v době prázdnin. Prostředky budou převedeny
Mateřské škole Počátky, IČO 70985014, formou příspěvku na činnost. Provedení rozpočtového
opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 49/2017
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
12 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost muzeí a galerií
o částku
12 500,- Kč
Navýšenými příjmy odvodu z loterií a podobných her bez VHP bude pokryto zákonné navýšení
mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků muzea. Prostředky budou převedeny
Městskému muzeu, IČO 00365904, formou příspěvku na činnost. Provedení rozpočtového
opatření je doporučeno radou města.
Rozpočtové opatření č. 50/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
31 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
31 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zákonné navýšení odměn uvolněných zastupitelů včetně
sociálního a zdravotního pojištění.
Rozpočtové opatření č. 51/2017
Zvýšení příjmů - Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Příjem od KZM za pronájem nebytových prostor v Sokolovně bude převeden příspěvkové
organizaci Kulturní zařízení města Počátky, IČO 00366315, formou příspěvku na investice.
Rozpočtové opatření č. 52/2017
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
730 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
730 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
100 000,- Kč
Navýšené příjmy bytového a nebytového hospodářství budou použity na krytí výdajů bytového a
nebytového hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 53/2017
Snížení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
419 800,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
419 800,- Kč
Snížení původně rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva bude pokryto snížením rezervy rozpočtu.
Příjmy za prodej dřeva byly ve schváleném rozpočtu navýšeny proti předchozím rokům s tím, že je
zde riziko výkyvu cen z důvodu kůrovcové kalamity a může dojít k jejich nenaplnění.
Rozpočtové opatření č. 54/2017
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
16 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
48 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování komun. odpadů o částku
22 500,- Kč
Navýšené příjmy odpadového hospodářství budou použity na krytí výdajů odpadového
hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 55/2017
Zvýšení příjmů – Silnice
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
Zvýšení přímů – Pohřebnictví
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

o částku
o částku
o částku
o částku

9 200,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
19 200,- Kč

Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
18 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny
o částku
4 000,- Kč
Snížení příjmů – Ost.čin.souvis.se službami pro obyvatelstvo o částku
10 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Bezpečnost a veřejný pořádek
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
10 000,- Kč
Snížení příjmů – Obecné příjmy z finančních operací
o částku
9 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
39 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny
o částku
4 000,- Kč
Snížení financování
o částku
29 700,- Kč
Nerozpočtované příjmy z vlastní činnosti budou z části použity k úhradě navýšených výdajů a
z části budou převedeny do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 56/2017
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO placená plátci
o částku
Snížení příjmů – Daň z příjmů FO placená poplatníky
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů právnických osob
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z přidané hodnoty
o částku
Snížení financování
o částku
Navýšené daňové příjmy budou převedeny do naspořených prostředků.

50 000,- Kč
1 200 000,- Kč
120 000,- Kč
15 000,- Kč
240 000,- Kč
1 610 000,- Kč
2 995 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 57/2017
Snížení výdajů – Záležitosti vodních toků
o částku
120 000,- Kč
Snížení výdajů – Vodní díla v zemědělské krajině
o částku
55 000,- Kč
Snížení financování
o částku
175 000,- Kč
Snížení výdajů o částky určené na technickobezpečnostní dozor u vodního díla Valcha a
zpracování důsledků případné povodňové vlny. Tyto výdaje nebudou v roce 2017 realizovány a
byly zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2018. Částka bude převedena do naspořených
prostředků.
Rozpočtové opatření č. 58/2017
Snížení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
300 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
300 000,- Kč
Jedná se o zrušení rezervy na platby DPH za město Počátky. Částka bude přesunuta do rezervy
rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 59/2017
Snížení financování
o částku
1 500 000,- Kč
Snížení výdajů – Odvádění a čištění odpadních vod
o částku
1 500 000,- Kč
Snížení výdajů určených na poskytnutí zápůjčky (rozpočtové opatření č. 20/2017) pro
Vodotechnické služby s.r.o. Počátky za účelem financování investiční akce „Rekonstrukce
kanalizace v ulicích Sládkova a Zahradní“. Zápůjčka nebude čerpána. Částka bude přesunuta zpět
do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 60/2017
Snížení financování
o částku
1 100 000,- Kč
Snížení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
1 100 000,- Kč
Snížení výdajů na akci „Modernizace víceúčelového hřiště u ZŠ“ (rozpočtové opatření č. 36/2017).
Na akci nebyly poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Částka bude přesunuta zpět
do naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 61/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
130 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
130 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto navýšení výdajů rozpočtové kapitoly „Správa sportovišť“
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.

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

19. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 21. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 13.3. 2018 od 18,00 hodin v zasedacím sále
č.p. 87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 13
II.

proti 0

zdržel se 1 – O. Marek

(přítomno 14)

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 119 odst.4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zastupitelstvo města
ukládá radě města na základě zjištění Kontrolního výboru zastupitelstva dořešit finanční náhradu
za ztracený vysavač v budově sokolovny, vč. hmotné odpovědnosti vedoucí příspěvkové
organizace Kulturního zařízení města Počátky z titulu dohody o hmotné odpovědnosti

pro 7

proti 0

zdržel se 8 – Ing. D. Kadlec, J. Zlukyová
MUDr. P. Heřmánek, O. Marek
Š. Černoš, Mgr. Bc. K.Holý
Mgr. K. Štefl, K. Šimánek

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci 1. etapy zóny
Z2 v Počátkách podle přepracované projektové dokumentace (studie) Varianta 1 – realizace
město Počátky, bez pozemků, které se do této doby nepodařilo k danému účelu vykoupit

pro 0

proti 1 – MUDr. P. Heřmánek

zdržel se 14 – MUDr. M. Přibylová, Ing. V. Přibyl
Ing. J. Třebický, Mgr. Bc. K.Holý
Mgr. H.V. Konvalinková, Š. Černoš
Mgr. K. Štefl, Ing. D. Kadlec
F. Vichr, K. Šimánek,
J. Zlukyová, Mgr. P. Kešner
Ing. L. Janko, O. Marek

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci
finančních akcí na úrovni zpracování projektové dokumentace (PD) v roce 2018:
• výstavba bowlingové dvou dráhy nad spojovací chodbou mezi ZŠ a sportovní halou
PD

pro 3 – Mgr. K. Štefl
O. Marek
Mgr.Bc. K. Holý

III.

proti 7 – Mgr. P. Kešner
zdržel se 4 – K. Šimánek
Ing. L. Janko
F. Vichr
MUDr. P. Heřmánek
Š. Černoš
J. Zlukyová
Ing. D. Kadlec
Mgr. H.V. Konvalinková
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

Bere na vědomí:

1. podle § 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zánik mandátu
člena zastupitelstva pana Martina Pavlíčka dne 9.10. 2017, na základě podání písemné
rezignace na člena zastupitelstva dle § 55 odst. 2 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, z osobních a pracovních důvodu a nastoupení náhradníka na uprázdněný
mandát z kandidátní listiny téže volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POČÁTKY
podle § 56 odst. 1 cit. zák., paní Jitky Zlukyové, s platností od 10.10. 2017, o čemž bylo
novému členu zastupitelstva města vydáno osvědčení

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. podle § 69 odst.2 a 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: složení slibu člena
zastupitelstva paní Jitky Zlukyové, náhradníka na uprázdněný mandát volební strany
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POČÁTKY

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Zápis a usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 30.8. 2017 ve věci kontroly splnění usnesení 16. zasedání kontrolního výboru a kontroly
usnesení rady města č. 49 a 50
Zápis a usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 18.10. 2017 ve věci kontroly splnění usnesení 17. zasedání kontrolního výboru, kontroly
usnesení rady města č. 51 a 52 a kontroly usnesení zastupitelstva města č. 19
Zápis a usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 13.11. 2017 ve vyhodnocení plnění daňových příjmů za rok 2017 a přípravy návrhu rozpočtu
města na rok 2018

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 15)

4. podle § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. J. Třebický

(přítomno 14)

5. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů:
změny schválené na 52. zasedání rady dne 27.9. 2017
1. rozpočtová opatření 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.

změny schválené na 53. zasedání rady dne 24.10. 2017
1. rozpočtová opatření 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. 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“.

změny schválené na 54. zasedání rady dne 15.11. 2017
1. rozpočtová opatření 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)
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.

změny schválené na 55. zasedání rady dne 7.12. 2017
1. rozpočtová opatření 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)
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.

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. V. Přibyl

(přítomno 14)

V Počátkách dne 22.12. 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

