čj.: 609/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 64

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 16. května 2018

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. nepřevádět do rozpočtu roku 2018 nedočerpané rezervy rozpočtu z roku 2017:
•
•
•
•

rezervu zastupitelstva města
rezervu na vlastní investiční činnost
rezervu na spoluúčast ke grantům
rezervu rozpočtu

ve výši
ve výši
ve výši
ve výši

100.000,- Kč
1,931.600,- Kč
619.000,- Kč
2,213.000,- Kč

rezervy rozpočtu roku 2018, které jsou zahrnuty v upraveném rozpočtu 2018, jsou dostatečné a
jejich navyšování není nutné; případně lze použít naspořené prostředky předchozích let
2. projednání závěrečného účtu – hospodaření města za rok 2017 zpracovaný vedoucí finančního
odboru MěÚ, včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky se sídlem
Palackého náměstí č.p.1, 394 64 Počátky, IČ 00248843, za rok 2017 č.j. KUJI 18284/2018 KO,
zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 15. března 2018, která je
součástí závěrečného účtu a v jejímž závěru nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo
žádné opatření
3. závěrečný účet – hospodaření města za rok 2017, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ,
včetně příloh a jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Počátky se
sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok 2017, zpracovaná odborem
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 18284/2018 KO, která je součástí závěrečného
účtu a dále uzavření projednaného závěrečného účtu města vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením města bez výhrad
4. účetní závěrku Města Počátky za účetní období roku 2017, sestavenou k 31.12. 2017 (příloha,
rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty), podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhlášené pod č. 239/2012 Sb., s účinností od 1.8. 2012 a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí:
1. Zápis a usnesení ze 14. Zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
10.5. 2018 ve věci projednání závěrečného účtu města Počátky za rok 2017, účetní závěrky města
Počátky za rok 2017, převodu nedočerpaných prostředků roku 2017, veřejnoprávnísmlouvy VTS
s.r.o. Počátky a investic města
2. výsledek šetření ztráty čističe na koberce a čalounění a náhradní hubice ze šatny v Sokolovně,
Tyršova 252, Počátky, zpracovaný právním zástupcem města

II.

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

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4135/7 a části p.p.č. 4132/6 o celkové výměře 24 m2
(4m x 6m) v k.ú. Počátky předem určenému zájemci p. Davidu Kopečnému, trv. bytem Sídliště
č.p. 577, Počátky, za účelem umístění plechové mobilní garáže, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce za minimální cenu 10,- Kč/m2/rok; jedná se o pozemek pod ul. Nádražní, za
řadovými garážemi, který není v současné době využíván; na uvedené části pozemku se
nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 65. zasedání rady v pondělí 4.6. 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. pozd. předp.:

schvaluje:
1. poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO Nová Lípa ve výši 22.200,- Kč, podle předem
schváleného ceníku, za administraci žádosti, administrativně-technickou podporu v průběhu
schvalování podané žádosti a následné úkony související s vlastní realizací projektu „Technické
zhodnocení stanice IZS Počátky“
2. účetní závěrky za účetní období roku 2017, sestavené k 31.12. 2017 (přloha, rozvaha – bilance,
výkaz zisku a ztráty), vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů příspěvkových organizací
Základní škola Otokara Březiny Počátky, Mateřská škola Počátky, Kulturní zařízení města Počátky
a Městské muzeum Počátky, podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
3. finanční vypořádání za rok 2017, předložené příspěvkovými organizacemi Základní škola Otokara
Březiny Počátky, Mateřská škola Počátky, Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum
Počátky
4. finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 1.000,- Kč
z rozpočtu Města Počátky – z rezervy rady města, na zajištění provozu linky v roce 2018 (pomoc
dětem a mladým lidem, kteří potřebují anonymně, zdarma a nonstop spojení s odborníky)

bere na vědomí:
1. Protokol o výsledku veřejnosprávní fyzické kontroly naplnění podmínek o poskytnutí dotace
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha,
na výstavbu Domu s pečovatelskou službou č.p. 542 v Počátkách; dotace ve výši 7.700.000,- Kč
dle NV č. 481/2000 Sb. byla poskytnuta na základě smlouvy č. 9256010139 ze dne 16. října 2002
na výstavbu DPS č.p. 542 s 11 byty (1 bezbariérový); při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení
příslušných předpisů
2. přehled hospodaření města Počátky k 30.4. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
3. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až duben 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
4. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až duben 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, 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. náhradníka určeného zřizovatelem do konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky
příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky, Komenského sady 556, okres Pelhřimov,

p. Karla Šimánka, člena rady města

VI.

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

pověřuje:
1. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky zajištěním nákupu a realizací obnovy dětského hřiště v lokalitě
na Sídlišti dle předložené nabídky od fi. Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov,
IČ: 27738795, v předpokládané ceně 186.883,29 Kč včetně DPH; obnova bude realizována
z rozpočtové kapitoly „Péče o vzhled obce“ v rámci rozpočtu VTS s.r.o. pro rok 2018

bere na vědomí:
1. Zprávu Dozorčí rady Vodotechnických služeb s.r.o. v Počátkách č. 19 se zhodnocením činnosti
společnosti za rok 2017 a výsledku hospodaření podle řádné účetní uzávěrky, informací o stavu
majetku společnosti a vyjádřením dozorčí rady valné hromadě
VII.

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

bere na vědomí:
1. Zápis ze schůze Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost konané dne 10.5. 2018 ve věci
dofinancování žádostí nových spolků ze schváleného navýšení o 25.000,- Kč
VIII.

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. 3237/8 a
p.p č. 3234/2 v k.ú. Počátky, která je 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, na uložení nového kabelu NN pro stavbu „Počátky, Sídliště, K3234/18 – kabel
NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene v předpokládané výši 2.800,- Kč bez DPH dle
platného ceníku schváleného radou města
2. smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4519/5 v k.ú. Počátky, která je 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, na uložení středotlaké přípojky plynu ke
stavbě „Příp. STL Počátky, Nádražní č.p. 423“, za jednorázovou úplatu věcného břemene
v předpokládané výši 1.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města
3. Smlouvu o zřízení služebnosti na p.p.č. 4542/5 a p.p.č. 4542/13 v k.ú. Počátky, které jsou ve
vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s. Praha 3, Olšanská 2681/6 – investor stavby, na uložení komunikačního vedení
– metalického kabelu pro stavbu „VPIC Počátky PE TS kino - kabel NN a VN“ (připojení nové
trafostanice v ul. Lázeňská), za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 2.750,- Kč bez
DPH dle platného ceníku schváleného radou; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
byla schválena usnesením rady č. 50 ze dne 23.8. 2017
4. pronájem části p.p.č. 321/26 o výměře cca 20 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Vilímeč (u vlakové
zastávky), p. Danielu Kőnigovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 37, Počátky, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídkovou cenu 2,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení parkovacího
místa pro 2 osobní vozidla
5. zpracování jednostupňové dokumentace DUR+DSP, vč. soupisu prací, na akci „Počátky, oprava a
doplnění chodníků v ulici Žižkova“, vč. zabezpečení stavebního povolení a koordinace s projektem
silnice III/13213 od fi. ADVISIA s.r.o., Projekty a řízení dopravních staveb, Pernerova 659/31a,
186 00 Praha 8, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro Krajskou správu a údržbu
silnic na opravu komunikace III/13213 (vyvolaná investice od křižovatky ulic Stodolní a Žižkova
směrem na Ctiboř až k vodojemu); cena projekčních prací dle předložené nabídky činí 108.000,- Kč
bez DPH (130.680,- Kč s DPH)

6. dodavatele na zhotovení projektu „Rekonstrukce povrchu komunikace a parkoviště před domem
č.p. 623 a 624 v Počátkách“, fi. Swietelsky stavební s.r.o., Oblast Vysočina, K Silu 1143, 393 01
Pelhřimov, v celkové ceně díla dle předložené nabídky 525.000,00 Kč bez DPH (635.250,00 Kč
s DPH); výběrového řízení nákupní elektronické aukcí se zúčastnily 2 firmy (celkem vyzvány 3)
IX.

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

schvaluje:
1. zadání zpracování technického auditu na Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, Horní 87, 394 64
Počátky – část společnosti spravující vodovody a kanalizace, IČME: 6110-723002-26048477-4/1,
v rozsahu nabídky Ing. Tomáše Kučery, PhD., zaps. v seznamu technických auditorů, za cenu dle
předložené nabídky 158.000,- Kč (není plátcem DPH), ve lhůtě 3 měsíců při plné součinnosti
vlastníka a provozovatele; audit prověří oprávněnost vynakládaných provozních nákladů a
nastavení kontrolních mechanismů vč. způsobu jejich uplatňování při zajištění plynulého a
bezpečného provozování vodovodů a kanalizací v obci Počátky
2. vypsání poptávkového řízení na dodávku nové Webové prezentace Města Počátky v rozsahu dle
zadávací dokumentace
3. komisi pro vyhodnocení nabídek na dodávku nové Webové prezentace Města Počátky ve složení:
Ing. Drahoslav Kadlec
Bc. David Brýna, DiS
Mgr. Bc. Karel Holý
Václav Marek
MgA. Vítězslav Větrovec
Marie Filipová
Martin Pavlíček

jmenuje:
1. pro výkon funkce pověřence (DPO) v souvislosti s nařízením GDPR (zajištění ochrany osobních
údajů) pro MěÚ Počátky a městem zřízené organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky,
okres Pelhřimov a Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov, Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa,
kontaktní osoba Ing. Jana Houšková .

V Počátkách dne 18. května 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

