Č.J.: 356/2017/STAR.

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 10. dubna 2017

Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):

I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v navrhovaném znění

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. postup příprav pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Z2:
• zajistit zasíťování (ZTV) obytné zóny „Z2“ prostřednictvím developerské firmy a stanovuje firmě
prodejní cenu ve výši max. 570,- Kč/m2 zasíťovaného pozemku
• komisi z řad zastupitelů ve složení Martin Pavlíček, Mgr.Bc. Karel Holý a Mgr. Karel Štefl pro
stanovení podmínek, které budou součástí vypsaného záměru pro realizaci ZTV třetí stranou
• pověřuje radu města zpracováním kalkulace zasíťování (ZTV) obytné zóny „Z2“ ve vlastní režii
(město vysoutěží zhotovitele sítí a zasíťované pozemky bude samo prodávat)
• pověřuje členy zastupitelstva Štěpána Černoše, MUDr. Pavla Heřmánka, Mgr. Hanu Veroniku
Konvalinkovou a Ing. Václava Přibyla k vyvolání schůzky s vlastníky pozemků, související
s vyjednáním oboustranně akceptovatelných podmínek prodeje pozemků městu v obytné zóně
„Z2“

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitostí
v k.ú. Počátky odkoupením ideální ½ od spoluvlastnice pozemků sl. Elišky Brdlíkové, zastoupené
Ing. Bc. Danou Brdlíkovou:
p.p.č. 277/50
p.p.č. 277/8
p.p.č. 277/49
p.p.č. 277/51
p.p.č. 277/61
p.p.č. 279/8
p.p.č. 385/18
p.p.č. 4513/8
celkem
ideální ½

o výměře
765 m2
o výměře
110 m2
o výměře
47 m2
o výměře 111 m2
o výměře 171 m2
o výměře 255 m2
o výměře
15 m2
o výměře 254 m2
o výměře 1.728 m2
o výměře 864 m2

za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu
za cenu

66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,
66,- Kč/m2,

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

50.490,- Kč
7.260,- Kč
3.102,- Kč
7.326,- Kč
11.286,- Kč
16.830,- Kč
990,- Kč
16.764,- Kč
114.048,- Kč
57.024,- Kč

jedná se o pozemky – trvalý travní porost v zahrádkářské kolonii „U Městského rybníku“, které
zajišťují zahrádkářům volný přístup k jejich zahrádkám

pro 12

proti 1 – MUDr. P. Heřmánek

zdržel se 0

(přítomno 13)

4. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: poskytnutí
finanční dotace ve výši 70.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na hudební produkci festivalu
„Design piknik v roce 2017“ a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona
č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, uzavřenou
mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a fi.
Design piknik z.s., se sídlem Moravská č.p. 259, 394 64 Počátky, IČ 05989931

pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 13)

5. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí
finanční dotace ve výši 130.000,- Kč na úhradu provozních výdajů pobočky Základní umělecké
školy Počátky v roce 2017 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843
„poskytovatelem“ a Základní uměleckou školou Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, 394 70
Kamenice nad Lipou, IČ 72050918

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

6. podle § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtová opatření k použití naspořených prostředků minulých let pro rok 2017 (rozpočtová
opatření č. 7/2017 – č. 11/2017) – použití schváleno na 16. zasedání zastupitelstva města dne
21. března 2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Zvýšení financování
o částku
1 750 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 750 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryt výkup pozemků v lokalitě „Z2“ za Sídlištěm.
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Zvýšení financování
o částku
780 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
780 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na rekonstrukci chodníků v ul.
Březinova a v části ul. Tyršova.
Rozpočtové opatření č. 9/2017
Zvýšení financování
o částku
400 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
400 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryta oprava střechy bývalé kotelny a výměna
oken v prostoru sociálního zázemí na bývalé kotelně.
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Zvýšení financování
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
200 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na opravě chodníků na městském
hřbitově.
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Zvýšení financování
o částku
210 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
210 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryt příspěvek pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola určený na opravu 2 kuchyněk a nákup 5 kuchyňských linek. Prostředky budou
převedeny Mateřské škole Počátky, IČO 70985014, formou příspěvku na činnost.

Rozpočtové opatření č. 12/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
70 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní zájmová činnost a rekreace
o částku
70 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryt příspěvek pro zájmový spolek Design piknik, z.s. na
pořádání akce Design piknik v roce 2017.

pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 13)

7. podle § 84 odst.2 písm. l) a v souladu s § 117 odst.4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.
předpisů: zvolení předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky do konce
volebního období MUDr. Pavla Heřmánka

pro 12

proti 0

zdržel se 1 – MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 13)

8. podle § 84 odst.2 písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zřízení pracovní
skupiny pro přípravu specifikace požadavků na výběr auditorské firmy k provedení auditů
v organizační složce Lesy města Počátky, příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky,
příspěvkové organizaci Městské muzeum Počátky a Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, ve složení:
Ing. Drahoslav Kadlec
Štěpán Černoš
Mgr. Pavel Kešner
Ing. Václav Přibyl
Mgr. Hana Veronika Konvalinková
Ing. Lukáš Janko

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

9. podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 18. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 20.6. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87
– 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 13

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

Ukládá:

1. podle § 84 odst.4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Radě města Počátky
zrušit p. Ludmile Markové pověření vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení
města Počátky a to s účinností od 15.4. 2017

pro 8

proti 0

zdržel se 5 – Mgr. K. Štefl
Ing. D. Kadlec
O. Marek
K. Šimánek
M. Pavlíček

(přítomno 13)

III.

Bere na vědomí:

1. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozpočtové
změny roku 2017 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:
změny schválené na 40. zasedání rady dne 15.3. 2017
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 UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170014/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
150 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
150 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s činností jednotek SDH na
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II. Účelovýznak 14004. Podíl obce na zabezpečení
akceschopnosti jednotky činí minimálně 20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční
dotace.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

V Počátkách dne 13.4. 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

