čj.: 1012/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 72

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 12. září 2018

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. 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. 180028/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce.

o částku
o částku

407 000,- Kč
407 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 180029/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
90 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu je určena na zajištění
výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva obce.
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. 180030/2018
Snížení výdajů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
250 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
250 000,- Kč
Přesun prostředků mezi kapitolami ve správě Vodotechnických služeb s.r.o. – úspory prostředků
vzniklé z důvodu dlouhotrvajícího sucha na veřejné zeleni budou přesunuty na opravy a údržbu
komunikací.
2. poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky ve výši 33.902,- Kč
na mzdové náklady spojené se zabezpečením prázdninového provozu v organizaci; příspěvek bude
použit na plat učitelky přijaté na dobu 5 týdnů při čerpání dovolených stávajících učitelek a bude
pokryt z položky „Odvod loterií a podobných her kromě VHP“
3. změnu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky na rok 2018; jedná se o přesun
finančních prostředků ve výši 21.500,- Kč z účtu 558-DDHM 3.000 - 40.000,- Kč určených na nákup
5 ks servírovacích stolků na účet 501-DDHM 500-2.999,99 Kč, z důvodu nižší pořizovací ceny
vozíků (pořízeny za 14.800,- Kč); zbývající uspořená částka ve výši 6.700,- Kč bude použita na
zakoupení vozíků na výtvarné potřeby pro děti
4. změnu využití finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky na
rok 2018; jedná se o přesun prostředků ve výši 14.000,- Kč na účtu 501-DDHM 500-2.999,99 Kč,
určených na nákup 5 ks koberců; koberce zakoupeny za částku 7.000,- Kč (ne do všech 5 tříd), za
zbývající částku 7.000,- Kč budou zakoupeny stolky pro děti

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.8. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až srpen 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až srpen 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
II.

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

schvaluje:
1. umístění nově vzniklého zapsaného spolku Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ) při
Mateřské škole Počátky v budově č.p. 556, na st.p.č. 783 v k.ú. Počátky (budova se sídlem
příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky; vlastníkem budovy je město Počátky)
2. snížení výkupní ceny dřevní hmoty vytěžené v rámci organizační složky Lesy města Počátky (LMP):
• surové kmeny v délce 2,5 m z 500,- Kč/m3 na 400,- Kč m3
• špalky v délce 2,5 m ze 600,- Kč/m3 na 400,- Kč/m3 vč. DPH, pro prodej soukromým osobám;
uvedených surovin jsou velké zásoby, velkoodběratelé je v současné době nevykupují z důvodu
nasycení trhu vytěženým kůrovcovým dřevem; vedoucí LMP bude radě města předkládat měsíční
přehled o prodeji a o množství nově napadeného dřeva
III.

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

schvaluje:
1. přesun rozpočtovaných finančních prostředků obchodní společnosti Vodotechnické služby s.r.o.
Počátky z kapitoly „Péče o zeleň a vzhled obce“ do kapitoly „Správa a údržba komunikací“, ve
výši 250.000,- Kč; z důvodu teplého a suchého léta nebylo sečení trávy prováděno v obvyklém
rozsahu, naopak ve větším objemu byly prováděny práce při opravách a údržbě místních
komunikací
IV.

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

schvaluje:
1. nejvýhodnější cenovou nabídku na „Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci,
dokončení a uvedení stavby do trvalého užívání“, na akci Oprava komunikace ulice Moravská,
Moravské náměstí, ulice Hejmanecká a ulice Na Výsluní v Počátkách, předloženou fi. Ing. Jaroslav
Rybář, Mysletín 39, 393 01 Humpolec, v celkové ceně díla 216.000,- Kč; kompletní zadávací
dokumentace do poptávkového řízení byla zaslána 3 firmám, nabídku ve stanovené lhůtě předaly 2
2. nejvýhodnější cenovou nabídku na „Výkon koordinátora BOZP při přípravě, realizaci, dokončení“,
na akci Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice Hejmanecká a ulice Na
Výsluní v Počátkách, předloženou fi. Irena Rybářová, Mysletín 39, 393 01 Humpolec, v celkové
ceně díla 63.000,- Kč; kompletní zadávací dokumentace do poptávkového řízení byla zaslána
2 firmám, obě předaly nabídku ve stanovené lhůtě
3. dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou na akci „Alej k Lázním sv. Kateřina – regenerace“,
fi. Jakub Rybář, Nová Cerekev 312, 394 15 Nová Cerekev, v celkové ceně díla 218.000,00 Kč (není
plátce DPH); kompletní zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na
provedení zdravotního řezu (suché větve, zlomy, pahýly), bezpečnostního řezu (nalomené a
popraskané větve) a bezpečnostního vázání (gefa lany) obdržely celkem 3 firmy a ve stanovené
lhůtě podaly písemnou nabídku
4. žádost fi. StaMPi, spol. s r.o., Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov, na souhlas s uložením ochranné
trubky a následného zřízení věcného břemene pro optický kabel v lokalitě ulic Moravská, Tovární a
Na Výsluní v Počátkách; optická síť umožní poskytování datových služeb obyvatelům uvedené
lokality; uložení optické chráničky a zápis věcného břemene bude v souladu s rozhodnutím rady
č. 61 ze dne 8. září 2014 (bod VII odst.1)

5. nabídku fi. ENSYTRA, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, IČ 28582136, DIČ
CZ28582136, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele elektrické energie
pro město Počátky a jeho organizační složky na období r. 2019, za celkovou cenu 10.000,- Kč
bez DPH
6. smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
náměstí č.p. 1, Počátky (zastupující zadavatel) a Městským muzeem, Palackého náměstí č.p. 27,
Počátky, Kulturním zařízením města Počátky, Palackého náměstí č.p. 7, Počátky, Základní školou
Otokara Březiny, Komenského sady č.p. 387, Počátky, Mateřskou školou, Komenského sady č.p.
556, Počátky a Vodotechnickými službami s.r.o., Horní č.p. 87, Počátky (smluvní strany nebo
účastníci smlouvy); uvedené organizace se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů za
účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, s cílem výběru nejvhodnějšího dodavatele
elektrické energie, vč. uzavření příslušné smlouvy
7. výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Sdružené služby
dodávky elektrické energie pro město Počátky a s ním sdružené zadavatele pro rok 2019“
8. komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k projektu veřejné zakázky „Realizace veřejné
zakázky na fyzické dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele pro rok 2019“ ve
složení:
členové: Bc. Dana Jilečková (Ensytra s.r.o., Mohelnice)
náhradníci: Pavlína Nováková
Petr Zadák (vedoucí staveb. odb., MěÚ Počátky)
Bc. David Brýna, DiS
Karel Šimánek (člen rady města)
Martin Pavlíček
MUDr. Pavel Heřmánek (člen rady města)
Štěpán Černoš
Mgr. Karel Štefl (starosta města Počátky)
Ing. Drahoslav Kadlec
V.

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

neschvaluje:
1. žádost Stavebního bytového družstva Pelhřimov (SBD), K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov, o úhradu
finančních nákladů ve výši 2.235,- Kč, spojených s vyklizením bytu z bytového domu č.p. 571 na
Sídlišti v Počátkách, který SBD koupilo od předchozí majitelky povinné platit v místě trvalého pobytu
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

bere na vědomí:
1. harmonogram prací na dílo „Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice
Hejmanecká a ulice Na Výsluní v Počátkách“, předložený zhotovitelem 1. Kamenická stavební a
obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
2. konečný návrh projektové dokumentace na stavební úpravy „Mateřská škola v Počátkách – oprava
a stavební úpravy prostor po bývalé školní kuchyni a úprava zázemí pro učitelky“; dokumentace
byla projednána s vedením mateřské školy
3. žádost o vybudování chodníku v ulici Nádražní, v místě na pravé straně od křižovatky ulic Sládkova
a Nádražní, směrem na Stojčín – na p.p.č. 4519/1 a p.p.č. 4519/4 (vlastník Kraj Vysočina); žádost
předložili vlastníci přilehlých nemovitostí: Milan Nechvátal, Petr Nechvátal, Roman Bouzek,
Jan Martínek a Otakar Petrů; investice bude zařazena do rozpočtu města pro daný rok, po
majetkoprávním vypořádání vlastnictví k uvedeným pozemkům

V Počátkách dne 14. září 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

