čj.: 782/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 67

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 27. června 2018

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

dle ust. § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

nedoporučuje zastupitelstvu schválit:
1. vyhlášení záměru na převod p.p.č. 3472/52 o výměře pozemku 300 m2 (orná plocha) v k.ú. Počátky,
předem určeným zájemcům manž. Lence a Štefanovi Galovým, trv. bytem Luční č.p. 702, Počátky,
za cenu minimálně …,- Kč/m2; jedná se o pozemek za zahradou žadatelů; v případě převodu
nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; na uvedené
parcele se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky; v současné době má pozemek v nájmu
Agrodružstvo Počátky a proti případnému prodeji nemá námitek; rada doporučuje sjednat se zájemci
pronájem uvedeného pozemku
2. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 4474/4 o výměře pozemku cca 60 m2 (ostatní plocha,
silnice) v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům manž. Marii a Pavlovi Kačerovým, trv. bytem
Stodolní č.p. 523, Počátky, za cenu minimálně …,- Kč/m2, z důvodu vedení sítí v majetku VTS s.r.o.
Počátky - kanalizační potrubí a rozvody veřejného osvětlení, parcela je dále zatížena věcným
břemenem – vedení metalického kabelu; v případě převodu nabyvatel uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; pozemek se nachází před domem
žadatelů (mezi domem a komunikací II. třídy č. 132, ul. Stodolní); žadatelé chtějí část pozemku
vydláždit a na zbylé části udržovat zeleň
II.

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

schvaluje:
1. termíny konání dalších zasedání rady:

rada č. 68/2018 ve středu 25.7. 2018
rada č. 69/2018 ve středu 15.8. 2018
rada č. 70/2018 ve středu 12.9. 2018
rada č. 71/2018 ve středu 3.10. 2018

vždy 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. pozd. předp.:

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2018 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 ZU
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 180019/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
857 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova památek
o částku
857 000,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón je určena na obnovu nemovitých kulturních památek.

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. 180020/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
Zvýšení výdajů – Ochrana obyvatelstva
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty
protipovodňových opatření.

výdaje

na

o částku
10 000,- Kč
o částku
10 000,- Kč
servisní a monitorovací činnost

Rozpočtové opatření č. 180021/2018
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
12 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Cestovní ruch
o částku
6 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
6 000,- Kč
Snížením rezervy rady budou pokryty výdaje na prezentaci města v Regionálních listech a za
iRatingové hodnocení města Počátky. Použití rezervy rady bylo schváleno na 65. zasedání Rady
města Počátky dne 4. června 2018.
Rozpočtové opatření č. 180022/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
48 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a kulturního dědictví
o částku
48 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt příspěvek Ŕímskokatolické církvi na opravu varhan
v kostele Božího Těla na hřbitově. Použití rezervy rozpočtu bylo schváleno na 65. zasedání Rady
města Počátky dne 4. června 2018.
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. 180023/2018
Zvýšení příjmů – Ochrana obyvatelstva
o částku
7 600,- Kč
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
21 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana obyvatelstva
o částku
7 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
21 700,- Kč
Pojistné plnění za škodu způsobenou na majetku města bude použito k úhradě nákladů na její
odstranění.
IV.

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

bere na vědomí:
1. oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny v průběhu
hlavních prázdnin v době od 2.7. do 2.9. 2018 s tím, že pravidelný provoz bude zahájen dne 3.9.
2018 od 6,30 hodin; školní jídelna bude po dobu hlavních prázdnin otevřena od 23.7. do 31.8. 2018
a bude vařit pro mateřskou školu a externí strávníky (nevaří se v době dovolené od 2.7. do 20.7.
2018)
V.

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

schvaluje:
1. personální úpravy ve Vodotechnických službách s.r.o. Počátky doplněním tabulkového stavu
pracovních míst po plánovaně uvolněné pracovní pozici ve středisku vodovody a kanalizace
v roce 2018

bere na vědomí:
1. návrh jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na změnu pracovního poměru stávajícího
mistra technického dvora převedením do střediska vodovody a kanalizace a obsazení této pozice
jiným pracovníkem střediska technických služeb; toto uvolněné pracovní místo bude doplněno
o nového pracovníka – pozice zařazení pracovník údržby města - řidič
2. Zápis ze 17. zasedání řádné Valné hromady Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky, Horní 87,
394 64 Počátky, IČO 266048477, konané dne 21.5. 2018

VI.

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. 277/50,
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, Hejmanecká, Hála, Tušil – kabel NN“
(připojení p.p.č. 277/14 k el. síti v zahrádkářské kolonii u městského rybníku), za jednorázovou
úplatu věcného břemene v předpokládané výši 3.500,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města
2. dodavatele na zhotovení projektu „Oprava střešní krytiny na sportovní hale v Počátkách“, fi.
I.S.POL – izolace s.r.o., Kurta Konráda 2445/7, 190 00 Praha 9, Libeň, v celkové ceně díla dle
předložené nabídky 935.535,00 Kč bez DPH (1,131.998,00 Kč s DPH); výběrového řízení
nákupní elektronickou aukcí se zúčastnily 2 firmy (vyzvány celkem 3)
3. dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou na „Výměnu oken a dveří v budově kotelny č.p. 585
a ve starých šatnách na fotbalovém stadionu“, fi. JK OKNA s.r.o., Budějovická 759/48, 390 02
Tábor , v celkové ceně díla 125.963,00 Kč bez DPH (152.415,23 Kč s DPH) (2sklo); k předložení
nabídek v poptávkovém řízení vyzval jednatel VTS s.r.o. Počátky celkem 4 firmy, všechny
předložily své nabídky
4. vypracování projektové dokumentace na „Přestavbu prostor bývalé školní kuchyně v přízemí
přístavby MŠ“ projektovou kanceláří Projekt Centrum NOVA, s.r.o., Palackého 48, 393 01
Pelhřimov, z důvodu možnosti získání dotace z evropských prostředků prostřednictvím MAS 21
VII.

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

souhlasí:
1. s uvedením změny trvalého bydliště v živnostenském listu p. Tatyany Knysh, trv. bytem Horní č.p.
49, Počátky, kde v současné době bydlí v pronajatém bytu ve vlastnictví města Počátky

bere na vědomí:
1. žádost manželů Bohumila a Jany Čehákových, trv. bytem Havlíčkova č.p. 222, Počátky, o umístění
svislé dopravní značky „Zákaz státní“ před společnou jedinou přístupovou cestu mezi domy č.p.
222 a č.p. 223 v ulici Havlíčkova; cesta je na pozemku města a zejména při parkování automobilů
dochází k omezení v jejím užívání; situace bude dále řešena po posouzení užití dopravní značky
zainteresovanými orgány
2. zadávací dokumentaci na projekt „Vytvoření oficiální webové prezentace Města Počátky“ v rozsahu
doplněného znění .

V Počátkách dne 29. června 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

