č.j.: 632/2017/STAR.

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 46

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 7. června 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. Smlouvu o zániku předkupního práva, kterou oprávněné Město Počátky ruší předkupní právo
povinným manželům Miloslavu a Lence Valentovým, trv. bytem Lipárky č.p. 718, Počátky, zřízené
k p.p. č. 3453/2 a st.p. č. 1453 v k.ú. Počátky na základě uvedení stavby rodinného domu do trvalého
užívání - listina „Oznámení o užívání stavby“ ze dne 22.8. 2016, vydaná stavebním odborem
Městského úřadu Počátky pod č.j.: 866-1/2016/st.
2. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 439 o výměře cca 145 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému zájemci p. Jaroslavu Krejčímu, trv. bytem
Rudé armády č.p. 324, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč; jedná se o část parcely, kterou má
žadatel v současné době oplocenou a na její části je postavena plechová kolna; ke změně hranic
došlo po provedení digitalizace katastru; poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující;
na uvedené části parcele se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
3. vyhlášení záměru na převod p.p.č. 88/1 o výměře 72 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 820/4 o výměře
23 m2 (zahrada) v k.ú. Horní Vilímeč předem určeným zájemcům manž. Janě a Pavlu Bednaříkovým,
trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 5, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč; jedná se o parcely, které se
nachází u nemovitostí žadatelů s tím, že p.p.č. 88/1 slouží jako příjezdová cesta k domu č.p. 5 a
p.p.č. 820/4 není městem využívána; poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující;
na uvedených parcelách se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
4. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 4526/1 o výměře cca 35 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Počátky předem určeným zájemcům manž. Milanu a Editě Malým, trv. bytem
Moravská č.p. 261, Počátky, za cenu minimálně 150,- Kč/m2; jedná se o část parcely, která přiléhá
k rodinným domům č.p. 261 a č.p 342, které jsou ve vlastnictví žadatelů; poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující; na uvedené části parcele se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o.
Počátky
5. vyjádřit zájem o případný úplatný převod p.p.č. 4136/1 v k.ú. Počátky o výměře 540 m2 do vlastnictví
Města Počátky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z těchto důvodů:
na pozemku se nachází - monitorovací vrty zrekultivované skládky odpadů (p.p.č. 4135/8)
- ovládací šoupě vodovodního řádu
- revizní šachta hlavního kanalizačního řádu;
o převod pozemku p.p.č. 4136/1 požádal jiný zájemce, přičemž město v této lokalitě vlastní sousední
pozemky p.p.č. 4135/8, p.p.č. 4135/15, p.p.č. 4157/4 a p.p.č. 4158/3 a z důvodu zajištění provozu
kanalizace, vodovodu a monitoringu rekultivované skládky je dle stanoviska jednatele VTS s.r.o.
Počátky na dotčený pozemek nutný volný přístup

6. nepřevádět do rozpočtu roku 2017 nedočerpané rezervy rozpočtu z roku 2016:
• rezerva zastupitelstva města - ve výši 100.000,- Kč
• rezerva rozpočtu
- ve výši 1,180.600,- Kč;
rezervy rozpočtu roku 2017, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2017, jsou dostatečné a
jejich navyšování není nutné; případně lze použít naspořené prostředky předchozích let
7. vyhlášení záměru na převod pozemků určených k vytvoření zastavitelné plochy k bydlení v „Lokalitě
Z2“ s podmínkami dle návrhu komise pověřené zastupitelstvem města

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. Zápis a usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
24.5. 2017 ve věci kontroly splnění usnesení 14. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení
z 16. a 17. zasedání zastupitelstva města a kontrol usnesení ze zasedání rady města č. 39., 40.,
41., 42., 43. a 44.
2. Zápis a usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne
25.5. 2017 ve věci projednání závěrečného účtu města Počátky za rok 2016, účetní závěrky města
Počátky za rok 2016, převodu nedočerpaných prostředků roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy VTS
s.r.o. Počátky
II.

dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem bytu o velikosti 1+0 o výměře 22,15 m2, ve druhém patře domu
č.p. 49, ul. Horní, Počátky, vybavený umyvadlem a průtokovým ohřívačem, kamny PETRA, WC na
chodbě, za cenu nájmu minimálně 800,- Kč/měsíc a stanovené zálohy na služby; s možností
pronájmu od 1.7. 2017 na dobu určitou - na dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti zájemce vůči
městu, 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; rada
si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců
III.

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

schvaluje:
1. termín konání 47. zasedání rady města ve středu 28.6. 2017 od 15,15 hodin v kanceláři starosty
města
IV.

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:
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. 170027/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
jedno pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci
vyplacené v měsíci červnu 2017 za měsíc květen 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 170028/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
80 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
80 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Oprava fasády
č.p.31 Počátky“ (lékárna). Dotace je poskytována v rámci grantového programu „Památkově
chráněná území 2017“.
Rozpočtové opatření č. 170029/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
90 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Oprava fasády
č.p.32 Počátky“ (hračky-papír a bytový dům). Dotace je poskytována v rámci grantového programu
„Památkově chráněná území 2017“.
Rozpočtové opatření č. 170030/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
100 000,- Kč
Neinvestiční dotace Kraje Vysočina z prostředků Fondu Vysočiny je určena na akci „Modernizace
sportovišť – Počátky“.
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. 170031/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
238 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
238 600,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na granty bude hrazena spoluúčast k dotaci Kraje Vysočina z prostředků
Fondu Vysočiny na akci „Modernizace sportovišť – Počátky“.
Rozpočtové opatření č. 170032/2017
Snížení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
120 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
120 800,- Kč
Snížením rozpočtu nebytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava
fasády č.p.31 Počátky“ (lékárna).
Poznámka: Jedná se o nebytový dům, kde příjmy z nájemného a výdaje na běžnou opravu domů
se rozpočtují v kapitole Nebytové hospodářství - pouze přesun z důvodu účelové dotace na
památkově chráněná území.
Rozpočtové opatření č. 170033/2017
Snížení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
136 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
o částku
136 800,- Kč
Snížením rozpočtu bytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava fasády
č.p.32 Počátky“ (hračky-papír a bytový dům).
Poznámka: Jedná se o převážně bytový dům, kde příjmy z nájemného a výdaje na běžnou opravu
domů se rozpočtují v kapitole Bytové hospodářství - pouze přesun z důvodu účelové dotace na
památkově chráněná území.
Rozpočtové opatření č. 170034/2017
Snížení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
15 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
15 000,- Kč
Snížením rozpočtu na komunální služby bude pokryt výdaj na mimořádný příspěvek DSO Nová Lípa
za administraci žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy základní školy – zřízení odborných učeben
a zajištění bezbariérového přístupu do budov školy“.
Rozpočtové opatření č. 170035/2017
Snížení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
7 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
7 000,- Kč
Snížením rozpočtu na komunální služby bude pokryt výdaj na mimořádný příspěvek DSO Nová Lípa
za administraci žádosti o dotaci na akci „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“.
2. spolupořadatelství Města Počátky s Českým svazem žen při konání akce „Pomalujem sídliště“;
město jako spolupořadatel akce uhradí na základě předložených paragonů nebo faktur výdaje za
křídy a odměny pro děti v celkové částce max. 1.500,- Kč

3. úhradu nákladů na spolufinancování výstavby nového oplocení na hranici pozemků p.p.č. 181 –
zahrada u domu č.p. 90 v ul. Horní (ve vlastnictví p. Dany Smolkové, Brno) a p.p.č. 179 – zahrada
u domu č.p. 87 v ul. Horní (ve vlastnictví města Počátky), na základě předchozího projednání v radě
města, ve výši max. 9.000,- Kč z kapitoly vnitřní správa

bere na vědomí:
1. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – květen 2017, s daňovými příjmy
za stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému
rozpočtu
2. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden – květen 2017, v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
V.

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

schvaluje:
1. poskytnutí nenárokové složky platu – mimořádné jednorázové odměny řediteli Základní školy
Otokara Březiny Počátky v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů v 1. pololetí roku 2017,
z přidělených neinvestičních finančních prostředků Kraje Vysočina na odměny týkající se
pedagogických pracovníků – včetně ředitele, vychovatelek školní družiny a provozních
nepedagogických pracovníků; koeficient stanovený pro odměnu řediteli je stanoven na maximálně
6 % z celkové částky; výše odměny je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. vypsání výběrového řízení na vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
a vymezuje podmínky a požadavky pro podání přihlášek do výběrového řízení v termínu do
10.7. 2017, na adresu: Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky

bere na vědomí:
1. oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny během hlavních
prázdnin od 3.7. do 1.9. 2017 s tím, že pravidelný provoz bude opět zahájen dne 4.9. 2017
od 06.30 hodin; školní jídelna bude od 3.7. do 28.7. 2017 uzavřena z důvodu stavebních úprav,
provoz bude obnoven 31.7. 2017 a bez přerušení bude probíhat až do konce prázdnin
2. Dohodu o narovnání uzavřenou mezi pí. Ludmilou Nováčkovou, zaměstnankyní Kulturního zařízení
Počátky a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky v zastoupení statutárního
zástupce Bc. Víta Kratochvíla, ve které zaměstnavatel prohlašuje neplatnost podané výpovědi
z pracovního poměru podané dne 13.12. 2016 a pracovní poměr tak bez přerušení trvá, s čímž
zaměstnankyně souhlasí, dále zaměstnavatel bere zpět písemně podané výtky udělené
zaměstnankyni v březnu 2017; obě strany prohlašují, že nezahájí ve sporné věci soudní nebo
správní řízení, resp. učiní jejich zpětvzetí
VI.

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

ukládá :
1. stavebnímu odboru MěÚ Počátky zadat zpracování jednoduchého projekčního návrhu na možnou
instalaci dopravního silničního zrcadla na silnici II. třídy č. 132 v místní části Léskovec, v zatáčce u
autobusové zastávky a zajistit k tomu účelu souhlas správce komunikace KSÚS Vysočina, souhlas
Policie ČR, Územního odboru DI Pelhřimov a souhlas odboru dopravy MěÚ Pelhřimov; řidiči
projíždějící obcí ve směru Počátky – Horní Cerekev, kteří potřebují odbočit vlevo na náves, musí
před pravotočivou zatáčkou vyjet ze silnice II. třídy a přitom v místě odbočení mají ztížené
rozhledové podmínky a vozidla jedoucí v protisměru nejsou až do okamžiku odbočení vidět
VII.

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

schvaluje:
1. cenovou nabídku na zhotovení projektu „Rekonstrukce chodníku ulice Březinova a Tyršova“,
předloženou fi. SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, v celkové ceně díla
648.830,76 Kč bez DPH (785.085,22 Kč s DPH); výběrové řízení proběhlo nákupní elektronickou
aukcí a účastnila se pouze 1 firma (celkem osloveno 7 firem), která dle zadání předložila svoji
nabídku

2. cenovou nabídku na zhotovení projektu „Výroba repliky původních vchodových dveří do budovy
č.p. 361 - Základní školy v Počátkách“, předoženou fi. PETAKO s.r.o., Rantířovská 15 A, 586 05
Jihlava, v celkové ceně díla 163.304,- Kč bez DPH (197.598,- Kč cena s DPH); kompletní zadávací
dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na truhlářské a stavební práce, zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení , byla zaslána 6-ti zhotovitelům, v závěrečném kole nabídly
cenu za zhotovení pouze 2 firmy
3. nejvýhodnější cenovou nabídku na provedení zakázky malého rozsahu „Vesecká alej –
regenerace“, předloženou fi. Martin Kott – Kottarbo, Polesí 33, 394 64 Počátky, v celkové ceně
díla 75.060,- Kč (není plátcem DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo; v poptávkovém řízení
byly osloveny 3 firmy, které předložily své nabídky
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – Sportoviště 2017 na projekt „Modernizace
sportovišť – Počátky“ (evidenční číslo projektu FV01981.0015), uzavřenou mezi Krajem Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, zastoupeným MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
kraje a Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO: 00248843, zastoupeným
Mgr. Karlem Šteflem, starostou města; Kraj Vysočina poskytne příjemci dotaci na akci ve výši
100.000,- Kč (29,54%) s tím, že celkové náklady činí 338.548,- Kč (100%); rada pověřuje realizací
projektu provozovatele sportovišť – VTS s.r.o. Počátky v termínu do 31.8. 2017
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Českým rybářským svazem, místní
organizací Počátky, z.s., Žižkova 589, 394 64 Počátky, IČO 00515248 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 24.500,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého rybářského svazu, MO Počátky v roce 2017
6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Českým svazem včelařů, základní
organizací Počátky, o.s., Sídliště 573, 394 64 Počátky, IČO 71219811 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého svazu včelařů, o.s., ZO Počátky v roce 2017
7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Českým svazem chovatelů, základní
organizací Počátky, Rudé armády 312, 394 64 Počátky, IČO 70921474 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého svazu chovatelů, ZO Počátky v roce 2017
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Junákem – českým skautem, střediskem
Sušený tresky Počátky, z.s., Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 18310524 „příjemcem“, k
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 13.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených
s činností Junáka – českého skautu, střediska Sušený tresky Počátky v roce 2017
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Mgr. Jitkou Sadílkovou Senior klubem,
Lipárky 531, 394 64 Počátky, nar. .. „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Senior klubu v roce 2017
10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Klubem Deskových her Počátky, z.s.,
Vodičkova 148, 394 64 Počátky, IČO 04678044 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 10.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Klubu Deskových
her Počátky v roce 2017

11. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 MC Lvíček, z.s., Sídliště 577, 394 64
Počátky, IČO 22900454 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na
pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností MC Lvíček v roce 2017
12. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 Příležitostným rozruchem, z.s., Na
Hradbách 35, 394 64 Počátky, IČO 05936594 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 15.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Příležitostného rozruchu
v roce 2017
13. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 SRPDŠ při ZŠ O. Březiny, Počátky
z.s., Komenského sady 387, 394 64 Počátky, IČO 03438457 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností SRPDŠ
při ZŠ Počátky v roce 2017
14. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.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 SH ČMS – Sborem dobrovolných
hasičů Počátky, Žižkova 583, 394 64 Počátky, IČO 63893771 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 15.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností SH ČMS
– Sboru dobrovolných hasičů Počátky v roce 2017
VIII.

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

bere na vědomí:
1. žádost p. Marie Čehákové, trv. bytem Havlíčkova č.p. 223, Počátky o trvalé zpřístupnění vjezdu
do jejího rodinného domu, který zároveň slouží jako jediná přístupová cesta k domu; cesta (p.p.č.
4524/68) je ve vlastnictví města a současně jí užívá i vlastník sousedního domu se samostatným
vchodem, který v daném prostoru parkuje osobní automobil, čímž omezuje plnohodnotný přístup do
objektu č.p. 223; rada konstatuje, že na základě místního šetření Policie ČR nedošlo parkováním
automobilu k omezení přístupu do nemovitosti č.p. 223 a nebude v cestě instalovat žádné omezující
svislé dopravní značení .

V Počátkách dne 14. června 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

