k čj.: 278/2005

VÝPIS USNESENÍ číslo: 40
RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 11. února 2005

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

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

projednala a schválila termín konání Zastupitelstva města Počátky na čtvrtek 24.2. 2005 v 18.00 hodin
v sále KZM Počátky a

doporučuje zastupitelstvu města:
schválit:
Usnesení 838/40/2005/1

1. vyhlášení záměru na bezúplatný převod majetku města do společnosti Vodotechnické služby
s.r.o. Počátky formou vkladu majetku, který je v současné době ve vlastnictví města; jedná se o
pozemky na stavbách čerpací stanice k Vesci a vodojem Vesce:
2
p.p. 4120/45 o výměře 63 m v k.ú. Počátky
úč. hodnota: 252,- Kč
2
p.p. 62
o výměře 365 m v k.ú. Vesce
úč. hodnota: 1.825,- Kč
Usnesení 839/40/2005/2

2. vyhlášení záměru na odprodej upraveného tarasu a pozemku před domem čp. 313 (část p.p.
2
4526/13) o výměře cca 33 m v k.ú. Počátky paní Evě Doskočilové
Usnesení 840/40/2005/3

2

3. prodej nemovitosti za majetku města, podílu 2/28 z p.p. 88/5 o výměře 27 m v k.ú. Počátky
(záměr č. 2/2005) paní Ivetě Sýkorové, bytem Strmilov, Martínkova 470 za symbolickou 1,- Kč
s tím, že nabyvatelka zaplatí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek 500,Kč za návrh na vklad u Katastrálního úřadu
Usnesení 841/40/2005/4

2

4. směnu nemovitého majetku města p.p. 88/8 o výměře 41 m v k.ú. Počátky, která slouží jako
2
přístupová cesta k domu čp. 226 za st. p. 131/3 o výměře 185 m v k.ú. Počátky, která je ve
spoluvlastnictví majitelů čp. 226 Jana Černého, Jiřího Černého, Michala Černého, Evy
Maderičové, Jany Prylové a Ivety Sýkorové, s předem určeným zájemcem paní Ivetou Sýkorovou,
která jako pověřená osoba uvedené majitele zastupuje; město doplatí rozdíl ve výši 8.100,- Kč
Usnesení 842/40/2005

5. na základě doporučení zástupce firmy FORD, snížení prodejní ceny sanitního vozu z bývalé VVN
Počátky – FORD Transit 150 L – sanitní automobil RLP se SPZ PED 66 – 09, rok výroby 1995,
ujeto cca 140 tis. km o 5.000,- Kč, tj. za cenu 145.000,- Kč

neschválit:
Usnesení 843/40/2005/5

2

2

1. vyhlášení záměru na odprodej p.p. 864 o výměře 575 m a p.p. PK 866 o výměře 1090 m v k.ú.
Horní Vilímeč; uvedené parcely jsou ve vlastnictví města a jsou vedeny jako cesty; o odprodej
požádali manželé František a Marie Holých, Horní Vilímeč 3; protože cesty vedou též okolo poz.
parcel, které jsou ve vlastnictví i jiných fyzických osob, resp. na hranici takových pozemků končí,
stavební odbor jejich odprodej nedoporučuje

vzít na vědomí:
Usnesení 844/40/2005

1. výsledek hospodaření města Počátky za rok 2004
II.

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

bere na vědomí:
Usnesení 845/40/2005/6

1. informaci Ministerstva kultury o výši kvóty státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005 – pro město
Počátky bylo schváleno 760 tis. Kč
Usnesení 846/40/2005/7

2. informace o možnostech získání dotací ze Společného regionálního programu
III.

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

bere na vědomí:
Usnesení 847/40/2005/8

1. rozsah využití sportovní haly hodinami tělesné výchovy a sportovního kroužku ZŠ Počátky;
informace budou předány vedoucímu KZM
Usnesení 848/40/2005/9

2. Informace o modulu KANGA pro přenos informací z operačního střediska na podřízení stanice –
nutnost vybavení JPO II
Usnesení 849/40/2005

3. informace o předání osobního automobilu Škoda – Forman z organizační složky města LMP na
město Počátky pro jeho potřeby
IV.

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

schvaluje:
Usnesení 850/40/2005/10

1. přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4. 2003 mezi městem Počátky a Vodotechnickými
službami s.r.o., Počátky, o specifikaci cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky
pro rok 2005; částka uvedených rozpočtových kapitol rozpočtu města Počátky na rok 2005 byla
schválena ve výši 3,118.000,- Kč včetně DPH
V.

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

schvaluje:
Usnesení 851/40/2005/11

1. přidělení volného bytu 1+1 v 1. poschodí DPS I. v Tyršově ulici, paní Marii Šejnohové, nyní
bytem Stojčín 44, na dobu určitou do 31.12. 2005
Usnesení 852/40/2005/12

2

2. pronájem p.p. 76 (vodní plocha – návesní rybník) o výměře 1349 m v k.ú. Horní Vilímeč za cenu
540,- Kč/rok, s podmínkou řádné údržby rybníka na náklady nájemce, panu Jaromíru Jelínkovi,
bytem Počátky, sídliště 579; pronájem je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Usnesení 853/40/2005/13

3. kupní smlouvu mezi městem Počátky a paní Janou Michutovou, RČ 725424/7638, bytem Hutisko
– Solanec 535 na osobní vůz OPEL – Frontera 2,5 TDS se SPZ VSJ 93 – 49, rok výroby 1997

bere na vědomí:
Usnesení 854/40/2005/14

1. informace o poskytnutí nájemní smlouvy mezi městem Počátky a Záchrannou službou Kraje
Jihlava na prostory, které má ZS pronajaty bezplatně od města ing. P. Hájkovi, krajskému
radnímu pro zdravotnictví
Usnesení 855/40/2005/15

2. Dodatek č. 49 ke Smlouvě o zastavení pohledávky klienta za SMW č. 720-55/99 uzavřený mezi
Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice a Městem Počátky
VI.

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

bere na vědomí:
Usnesení 856/40/2005/16

1. oznámení o zahájení územního řízení na zalesnění pozemku v k.ú. Léskovec
Usnesení 857/40/2005/17

2. informace o plnění zákona při poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
VII.

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

schvaluje:
Usnesení 858/40/2005

1. pověřit firmu RTS Brno vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku – Rekonstrukce a
dovybavení nemovitostí v majetku Města Počátky
Usnesení 859/40/2005/18

2. požádat volební strany v termínu do 31.3. 2005, o předložení výhledové studie o strategii rozvoje
města Počátky do roku 2010

bere na vědomí:
Usnesení 860/40/2005/19

1. požadavky pro podání žádosti o investiční dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006, na
rekonstrukci místních komunikací v Počátkách dle sestaveného seznamu priorit, v rozsahu
předpokládané investice cca 10 mil. Kč a nutnost připravit projektovou dokumentaci pro včasné
podání žádosti
Usnesení 861/40/2005/20

2. informace z jednání s ředitelem Záchranné služby kraje Vysočina p.o. MUDr. Sedlákem, konané
dne 24.1. 2005
Usnesení 862/40/2005/21

3. návrh pracovního řádu Města Počátky předložený tajemníkem MěÚ
Usnesení 863/40/2005

4. informaci starosty o postupu při strategii rozvoje města .

V Počátkách dne 17.2. 2005

ing. Marie Hrnčířová
místostarostka města

