č.j.: 455/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 44

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 24. dubna 2017

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 města schválit:
1. rozpočtovou změnu Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky navýšením výdajů rozpočtové kapitoly
„Pozemní komunikace“ o částku 166.140,- Kč z rezervy rozpočtu města; rozpočtová změna souvisí
se zřízením služebnosti věcného břemene v komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina při
výstavbě splaškové kanalizace, stoky N v ul. Nádražní a přeložení dešťové kanalizace mezi ulicemi
Spojovací a ke garážím

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. Zápis a usnesení ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
15.3. 2017 kontroly splnění usnesení 13. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení z 15.
zasedání zastupitelstva města a kontrol usnesení za zasedání rady města č. 35., 36., 37. a 38
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 45. zasedání rady města ve středu 17.5. 2017 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 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:
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. 170020/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
4 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
4 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu města bude pokryto poskytnutí schválených příspěvků pro Středisko
rané péče SPRP ve výši 3.000,- Kč a sdružení Centrum LADA ve výši 1.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170021/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
20 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pořízení popelnic a plastových pytlů s logem
SOMPO, které jsou určeny pro prodej občanům. Příjmy z prodeje budou následně do rezervy
rozpočtu navráceny.

bere na vědomí:
1. přehled hospodaření města Počátky k 31.3. 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – březen 2017, s daňovými příjmy
za stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému
rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – březen 2017, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
4. přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 1. čtvrtletí 2017 a porovnání se stejným
obdobím let 2016, 2015, 2014 , 2013, 2012 a 2011
IV.

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

schvaluje:
1. použití znaku Města Počátky na výrobu propagačních materiálů TURISTICKÉ MAGNETKY a
TURISTICKÉ NÁLEPKY pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Počátky
2. revokaci usnesení rady města č.12 ze dne 20.7. 2011 o prodloužení pověření pí. Ludmily Markové
vedením Kulturního zařízení města Počátky od 1.7. 2011 se všemi pravomocemi statutárního
zástupce příspěvkové organizace, až do doby jmenování nového vedoucího na základě výsledku
proběhlého výběrového řízení
3. zrušení pověření pí. Ludmile Markové vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky s účinností od 1.5. 2017 z důvodu opakovaných manažerských pochybení při řízení
příspěvkové organizace; zároveň rada ke stejnému datu odnímá pracovnici nárokovou složku
platu příplatek za vedení; pí. Ludmila Marková i nadále zůstává v pracovním poměru příspěvkové
organizace
4. dočasné pověření p. Bc. Víta Kratochvíla od 1.5. 2017 do 31.7. 2017 se všemi pravomocemi
statutárního zástupce příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky v rozsahu
uzavřené dohody o provedení práce

pověřuje:
1. starostu města oslovením okolních obcí v souvislosti s určením spádovosti dětí předškolního věku
pro nárok na umístění v Mateřské škole Počátky

bere na vědomí:
1. kontrolou usnesení rady města č. 43 ze dne 14.4. 2017 při řešení úkolu uloženého zastupitelstvem
města na zrušení pověření pracovnice vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky:
•

členka zastupitelstva města Mgr. Hana Veronika Konvalinková nedoložila nezávislý právní
posudek, doložila pouze své vlastní vyjádření

•

starosta města předložil právní vyjádření advokáta Mgr. Petra Noska, Jihlava, které potvrzuje
názor rady o rozporu schváleného usnesení zastupitelstva města ze dne 10.4. 2017 a které je
zároveň podloženo nálezem Ústavního soudu II. ÚS 2048/09 ze dne 2.11. 2009; dále rada čeká
na vyjádření dalšího nezávislého právního rozboru

•

radě byl předložen seznam oslovených osob, které svým podpisem odmítly dočasné pověření
vedením KZM; současně byl ústně tlumočen seznam osob, které by dočasné pověření vedením
KZM přijaly

•

do současné doby nebyl nalezen vhodný termín pro schůzku obou stran při projednání pracovně
právního sporu s odsouhlaseným návrhem požadavků, úkol dále trvá

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. 436/1 v k.ú. Vesce u Počátek, 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 kabelu NN pro stavbu
„Vesce č.p. 15 a 17 – obnova NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové výši
4.700,- 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. smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 311/3 v k.ú. Heřmaneč u Počátek, 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 kabelu NN
pro stavbu „Heřmaneč Novák – kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové
výši 5.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena usnesením RM č.19 ze dne
22.2. 2016
3. nefinanční vyrovnání zápisu věcného břemene na instalované optické rozvody v pozemcích ve
vlastnictví města Počátky tím, že místo finanční náhrady bude provedena majetková kompenzace
převodem dvou optických vláken do majetku města; fi. StaMPI s.r.o. Pelhřimov převede do majetku
města Počátky dvě optická vlákna v celé trase zanášeného věcného břemene s podmínkou, že
město po dobu 10 let nepronajme uvedená vlákna třetí osobě a nebude poskytovat internetové
služby jiným subjektům než vlastním; jedná se o uložení ochranné trubky pro optický kabel v lokalitě
ulic Sládkova a Zahradní a propojení stávajících tras Palackého a Mariánské náměstí
4. úpravu odměny správci objektu hasičské zbrojnice č.p. 583 v ul. Žižkova od 1.7. 2017, na základě
dohody o činnosti, uzavřené za výkon správcovské činnosti v objektu a v prostoru venkovního
areálu; výše odměny uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
5. nejvýhodnější cenovou nabídku na dodání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce
střešní krytiny na střeše garáží střediska VTS v Počátkách“, předloženou fi. Radek Poláček I.S.POL, Na Výsluní 653, 394 64 Počátky, v celkové ceně díla 195.000,- Kč bez DPH (235.950,- Kč
s DPH); výběrového řízení se účastnily 4 firmy, které ve stanoveném termínu předložily kompletní
nabídky a tyto byly hodnotící komisí posouzeny
6. nejvýhodnější cenovou nabídku na akci „Valchovská alej – regenerace (I. etapa)“, předloženou fi.
Wisteria s.r.o., Jeremiášova 1712/21, 370 10 České Budějovice, v celkové ceně díla 207.700,- Kč
bez DPH (251.317,- Kč s DPH); v poptávkovém řízení byly osloveny 3 odborné firmy, nabídku
předložily pouze 2 firmy
7. Smlouvu o dílo na dodávku díla „Valchovská alej – regenerace (I. etapa)“, uzavřenou mezi Městem
Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky – objednatel a fi. Wisteria s.r.o., Jeremiášova 1712/21,
370 10 České Budějovice - zhotovitel, v celkové ceně díla 207.700,- Kč bez DPH (251.317,- Kč
s DPH), s termínem provedení prací od 27.4. 2017 do 16.5. 2017 a se zárukou po dobu 12-ti
měsíců od předání díla
8. doporučení hodnotící komise po vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kompletní rekonstrukce
chladícího a mrazícího boxu včetně stavebních a dalších prací“ ve skladech školní kuchyně v
budově Základní školy Počátky“, předloženou fi. ENERGOSTAR Tábor s.r.o., Sedláčkova 1856,
390 02 Tábor, v celkové ceně dodávky za 310.940,- Kč bez DPH (376.234,40 Kč s DPH); výzva
byla předána celkem 3 dodavatelským firmám, v řádné soutěžní lhůtě byla podána 1 nabídka
9. Smlouvu o dílo na dodávku díla „Rekonstrukce chladícího a mrazícího boxu“ vč. stavebních prací,
elektro rozvodů a napojení na odpady v budově Základní školy Počátky, Komenského sady č.p. 387,
uzavřenou mezi Základní školou Počátky – objednatel a fi. ENERGOSTAR Tábor s.r.o., v ceně díla
310.940,- Kč bez DPH (376.234,40 Kč s DPH), s termínem provedení prací od 1.7. 2017 do 22.7.
2017 a záruční dobou na 60 měsíců

VI.

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

schvaluje:
1. zřízení parkovacího místa na p.p.č. 3532/12 ve vlastnictví města, před domy č.p. 258 a 268 v ul.
Žirovnická, pí. Ludmile Kůrkové, trv. bytem Počátky, Žirovnická č.p. 258; parkoviště o rozměru
2,5 x 6 m upraví žadatelka na vlastní náklady vč. případného dopravního značení, plocha bude
vydlážděna z betonové dlažby a obrubníky budou sníženy (domy nemají vjezdová vrata a při
osazování obrubníků nebyl zřízen vjezd); žadatelka si zajistí vyjádření KSÚS Pelhřimov, před
zahájením prací prověří umístění podzemních sítí; VTS s.r.o. Počátky s vybudováním parkoviště
souhlasí
2. prominutí poplatku ve výši 9.970,- Kč za uložení odpadu (ohořelá suť a další směsný odpad o
celkové hmotnosti 19,35 tun) na překladiště SOMPO a.s. v Počátkách, odklizeného z požáru
nemovitosti v místní části Horní Vilímeč, pí. Haně Šimkové, trv. bytem Salmovská, Praha 2; požár
nebyl zaviněn spoluvlastníky nemovitosti
3. žádost Mgr. Michaely Kešnerové, Na Hradbách č.p. 35, Počátky, o spolupráci při organizaci
„SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI“ v parku u Moravské ulice v Počátkách, pořádané v sobotu 22.7. 2017
s podtitulem „Zažít město jinak“; jedná se o aktivní využití veřejného prostoru k setkání s přáteli,
sousedy a hosty, snaha využít ulice a náměstí nejen k parkování a přesunům, ale také
společenskému životu, na ulicích se snídá, obědvá, večeří, zpívá, hraje na kytaru, tančí, probíhají
tvůrčí dílny, výstavy, sportovní aktivity; instalace stánků a ostatního vybavení bude probíhat již
v pátek 21.7. 2017 od 18,00 hod., úklid bude proveden v neděli 23.7. 2017 dopoledne; na akci
nebude vybíráno vstupné; dále rada souhlasí:
•
•
•
•

s poskytnutím bezplatného pronájmu veřejného prostranství v parku na „Moravě“ dne
22.7. 2017
s poskytnutím bezplatného zapůjčení dopravního značení a zákazu parkování po dobu trvání
akce ve vyhrazených prostorech
se zajištěním bezplatného odvozu odpadků po skončení akce
s užitím městského znaku na reklamních materiálech a s uvedením města jako partnera akce

4. účast města Počátky na Letní škole seniorů IV.; jedná se o vzdělávací program pro seniory v
podobě pěti přednášek na různá témata, na které město zajistí bezplatně prostory pro cca 30
zájemců, zajistí pitný režim a kontaktní osobu, která bude při organizaci přednášek nápomocna
5. termín konání tradičního setkání se seniory v sále sokolovny ve středu 10.5. 2017 od 17,00 hodin;
na programu setkání bude diskuse s představiteli města a pohoštění se zábavou
6. prodloužerní lhůty pro poskytnutí mimořádného příspěvku na opravu pohledových ploch fasád
domů z veřejného prostranství Palackého náměstí v Počátkách do 31.12. 2017, při dodržení
stejných podmínek vyhlášených radou města na 6. zasedání dne 8.4. 2015

bere na vědomí:
1. žádost generálního ředitele fi. ŠÉM, a.s., o souhlas s umístěním automatické závory na místní
komunikaci do areálu Sv. Kateřiny (na p.p.č. 1118/2 v k.ú. Počátky ve vlastnictví města Počátky)
v místě na okraji lesních pozemků; pro umístění závory jako pevné překážky v provozu na místní
veřejně přístupné komunikaci je nutné rozhodnutí speciálního dopravního úřadu, k žádosti nutno
doložit souhlas vlastníka komunikace, vyjádření Policie ČR a odboru dopravy MěÚ Pelhřimov ke
změně dopravního značení
2. nabídku fi. JAS AIR CZ spol. s r.o. Letiště Hosín, na možnost využití leteckého snímkování v roce
2017 .

V Počátkách dne 28. dubna 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

