čj.: 1097/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 73

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 3. října 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. „Kupní smlouvu č. SKUP/PE/2017/0347, NM 71/16“, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, zastoupeným Mgr. Pavlem Bednaříkem, ředitelem Územního pracoviště České
Budějovice, IČ: 69797111 (prodávající) a Městem Počátky, se sídlem Palackého nám. č.p. 1,
394 64 Počátky, zastoupeným Mgr. Karlem Šteflem, starostou, IČ: 00248843 (kupující), ve věci
převodu p.p.č. 4136/1 (ostatní plocha) o výměře 540 m2 v k.ú. Počátky do vlastnictví Města Počátky
za stanovenou kupní cenu 80.870,- Kč; na p.p.č. 4136/1 se nachází monitorovací vrty provedené
při rekultivaci skládky, ovládací šoupě hlavního vodovodního řádu a odlehčovací komora
kanalizačního řádu; ZM na svém 18. zasedání dne 20.6. 2017 schválilo úplatný převod
II.

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. 180031/2018
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
15 000,- Kč
Snížení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
15 000,- Kč
Snížení účelové neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu určené 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. 180032/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
71 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
71 000,- Kč
Snížením investiční rezervy rozpočtu budou navýšeny výdaje na akce rekonstrukce oplocení
školního hřiště a rekonstrukce střešní krytiny na sportovní hale
2. podání žádosti do výzvy č. 02-18-063 o podporu formou zjednodušených projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Šablony II“ pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Počátky, Komenského sady 556, v požadované částce 547.500,- Kč (alokace pro každou MŠ je
300.000,- Kč a 2.500,- Kč na zapsané dítě - zapsáno 99 dětí); realizace projektu je 24 měsíců,
termín ukončení nejpozději do 31.8. 2021, dotace je ve výši 100% a bude čerpána převážně
na 0,5 úvazku školního asistenta a na vzdělávání pedagogů

3. použití rezervního fondu Mateřské školy Počátky ve výši 100.000,- Kč, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke krátkodobé návratné finanční
výpomoci souvisejí s realizací zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání – „Šablony II“, z důvodu časového nesouladu mezi zahájením realizace projektu a
převodem dotace na účet Mateřské školy Počátky; způsobilé výdaje jsou od 1. dne následujícího
měsíce od podání žádosti, dotace je poskytována ex ante, nejdříve však 30 dnů od vydání právního
aktu o poskytnutí dotace (předpoklad 5-6 měsíců); rezervní fond příspěvkové organizace k 30.6.
2018 byl 606.537,58 Kč
4. použití příspěvku na mzdové náklady dočasné personální vypomoci příspěvkové organizace
Mateřská škola Počátky ve výši 30.000,- Kč z rezervního fondu MŠ; příspěvek bude využit
na uzavření dohod o provedení práce do konce roku 2018, z důvodu velké personální změny na
pozici učitelek a ředitelky školy (pomoc zkušených pedagogů při zapracování 5 nových učitelek a
s nově zaváděnou inkluzí dětí); ředitelka MŠ následně předloží vyúčtování
5. zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2019 pro všechna zařízení města zvýšený příspěvek na
stravné ve stejné maximální výši 35,- Kč na 1 odpracovaný den dle doporučení finančního výboru
(původně 21,- Kč)
6. uvolnit z rezervy rady města částku ve výši 5.000,- Kč na nákup pamětních medailí
7. zhodnocení volných finančních prostředků města ve výši 15,000.000,- Kč na základě posouzení
předložených nabídek založením účtu u: Banka CREDITAS a.s., pobočka Hasskova 97/12,
674 01 Třebíč, s úrokem 0,7 %, vedení účtu zcela bez poplatků

ukládá:
1. všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok
2019, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2018, návrh na rok 2019 a odůvodnění
případných výkyvů nad 10 % proti rozpočtu roku 2018; návrh bude předložen v písemné i
elektronické podobě v termínu do 31.10. 2018 na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky:
financni@pocatky.cz)
2. Základní škole Otokara Březiny Počátky v souladu s § 31 odst.2 písm.c) zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, odvod z FRIM (fond reprodukce investic majetku) ve výši navýšeného
příspěvku určeného na pokrytí odpisů v částce 194.000,- Kč

bere na vědomí:
1. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až září 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
2. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až září 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
III.

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

schvaluje:
1. na základě doporučení Likvidační a škodní komise rady města vyřazení majetku z evidence
města Počátky, Palackého nám. č.p. 1, k 15.10. 2018; jedná se o ústřednu pro metropolitní síť zn.
WELLePBX-100 IP, inventarizační č. 6 DHM2, umístěnou na radnici a pořízenou dne 31.12. 2007
za 11.783,- Kč; návrh na vyřazení majetku podala inventarizační komise na základě provedené
inventury ze dne 27.9. 2018

bere na vědomí
1. Výpis usnesení č. 2 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 25.9.2018,
kterým byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

2. Protokol o kontrole objektu Sokolovny, Tyršova 252, Počátky, provedené Hasičským záchranným
sborem, územním odborem Pelhřimov, ve věci dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně; kontrolou nebyly zjištěny závady, v příloze požárního řádu pro sál sokolovny
bude ve lhůtě do 15.12. 2018 doplněno opatření pro únik osob nouzovým východem
3. výsledky těžby a odvozu dřeva z Lesů města Počátky za období od 1.1. 2018 do 30.9. 2018:
celkem vytěženo 1.668 m3 dřeva (suráky 129,45 m3 - prodáno 92,8 m3 za 54.440,- Kč; špalky
380,7 m3 - prodáno 209,3 m3 za 138.300,- Kč;
kulatina 1.070,5 m3 - prodáno 821,4 m3 za
1,154.897,- Kč; celkem prodáno za 1,347.637,- Kč
IV.

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

schvaluje:
1. aktualizovaný interní právní předpis “Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, vč. nového upraveného Sazebníku úhrad za poskytování
informací, v souladu s ustanovením § 17 cit. zákona

bere na vědomí
1. Zápis a usnesení z 24. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
12.9. 2018 ve věci kontoly splnění usnesení 23. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení
rady města č. 69 a 70 a kontroly usnesení zastupitelstva města č. 24
V.

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

schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4542/4, p.p.č. 4542/5, p.p č. 4542/6, p.p.č. 4542/7,
p.p.č. 4523/1, p.p.č. 4542/12, p.p.č. 4542/13, p.p.č. 4524/18, p.p.č. 4542/16, p.p.č. 4542/15, p.p.č.
4542/17, p.p.č. 4542/20, p.p.č. 4524/32 a p.p.č. 4526/1 v k.ú. Počátky, které jsou 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 a VN
(ul. Lázeňská a Tovární) pro stavbu „Počátky, TS Kino - obnova TS – kabel NN a VN“, za
jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 87.200,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu byla schválena usnesením RM č. 10 ze dne 8.7. 2015
2. pronájem bytu č. 2 v č.p. 14 na Palackého náměstí, Počátky, o velikosti 1+1, s plochou k pronájmu
79,36 m2 a celkovou výměrou 85,56 m2, ve druhém podlaží domu, vytápěný akumulačními kamny,
se sociálním zařízením a boilerem, p. Michaele Jarošové, t.č. bytem Prostý č.p. 2, 394 64 Počátky,
za cenu nájmu dle předložené nabídky 4.110,- Kč/měsíc, stanovené zálohy na služby 140,- Kč/
/osobu/měsíc/ a poplatek za vybavení bytu 115,- Kč/měsíc, s možností pronájmu od 16.10. 2018
na dobu určitou - na dobu 1 roku, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a podmínkou předplacení
nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu
nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může
pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc
3. pronájem části p.p.č. 3472/52 o výměře 300 m2 (orná plocha) v k.ú. Počátky, manž. Lence a
Štefanovi Galovým, trv. bytem Luční 702, Počátky, za nabídkovou cenu 7,- Kč/m2/rok, s možností
pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; pozemek sousedí se zahradou nájemců
u rodinného domu
VI.

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

bere na vědomí:
1. Rozhodnutí o umístění stavby „Chodník Vesce“, vydané stavební odborem Městského úřadu
Počátky v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu

2. žádost pí. Marie Tunkové, bytem Sídliště 574, Počátky, o zřízení bezbariérového přístupu
do budovy č.p. 442 v ulici Žirovnická, k ordinacím zubních lékařů, z důvodu znesnadněného
přístupu telesně postižených občanů
3. žádost občanů Léskovce o vybudování vodovodu v této místní části, z důvodu klimatických
podmínek (nedostatek srážek) a postupného vysychání studní; občané doporučují využít možnost
dotačního programu podle pravidel 129300, ustanovení čl. II odst. 1 písm.a), který upravuje
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

V Počátkách dne 8. října 2018

Mgr. Karel Štefl
starosta města

