č.j.: 665/2018/STAR.

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 12. června 2018

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 navrženém znění

pro 8

proti 0

zdržel se 7 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Ing. Jan Třebický
Mgr. Hana V. Konvalinková
František Vichr
Mgr. Bc. Karel Holý
Mgr. Karel Štefl

(přítomno 15)

2. podle § 67 a § 68 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: stanovit pro
další volební období volbu Zastupitelstva města Počátky v počtu 15-ti členů

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Jan Třebický

(přítomno 15)

3. podle § 55b odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd.
předpisů a novel (stavební zákon):
•
•

OBSAH Změny č. 1 územního plánu Počátky, jenž je přílohou tohoto usnesení a pořízení Změny č.
1 územního plánu Počátky podle OBSAHU Změny č. 1 územního plánu Počátky zkráceným
způsobem
zpracovatele Změny č. 1 územního plánu Počátky, kterým bude Ing. arch. Martin Dobiáš, Nad
Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Jan Třebický

(přítomno 15)

4. podle § 55b odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd.
předpisů a novel (stavební zákon):
•

uložit starostovi obce další povinnosti pro součinnost v procesu pořizování Změny č. 1 územního
plánu Počátky

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

5. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 18/8 o výměře 54 m2 a p.p.č. 311/6 o výměře 28 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Heřmaneč u Počátek, předem určeným zájemcům manželům Miluši a Luďkovi
Petlanovým, trv. bytem Hovorčovice, Březiněveská č.p. 134, za cenu minimálně 10,- Kč/m2 s tím,
že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy;
pozemky byly nyní odděleny na základě geometrického plánu č. 100-41/2018, jsou oploceny a
žadateli dlouhodobě užívány jako uzavřená zahrada, nezasahují do místní komunikace

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 14)

6. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 247/3 o výměře cca 200 m2 (travní porost) v k.ú. Léskovec, předem určenému
zájemci p. Václavu Březinovi, trv. bytem Léskovec č.p. 24, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč/m2;
parcela navazuje na zahradu žadatele a je částečně oplocená; nabyvatel uhradí potřebné rozdělení
parcely geometrickým plánem, daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 14)

7. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 52 o výměře cca 95 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Vesce u
Počátek, předem určeným zájemcům manželům Mgr. Markétě a Stanislavu Fialovým, trv. bytem
Vesce č.p. 41, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč/m2; nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých
věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o polní cestu, která je využívána pouze
žadateli a přiléhá k jejich nemovitostem (zlepší přístup k truhlářské dílně)

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

8. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 88/4 o výměře 38 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Horní Vilímeč, předem
určenému zájemci p. Karlu Kocourkovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 21, Počátky, za cenu minimálně
10,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy; pozemek se nachází vedle nemovitosti žadatele a v současné době ho nikdo neudržuje

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

9. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části st.p.č. 218 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Počátky, včetně chátrajících dřevníků, předem
určenému zájemci p. Aleši Janků, trv. bytem Horní 51, Počátky, za cenu minimálně 150,- Kč/m2,
s tím, že nabyvatel uhradí potřebné rozdělení parcely geometrickým plánem, daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o parcelu na uzavřeném
prostranství (dvoře) domu č.p. 49 v Horní ulici (vlastník město Počátky)

pro 8

proti 0

zdržel se 7 – Mgr. Karel Štefll
Ing. Drahoslav Kadlec
Mgr. Bc. Karel Holý
Ondřej Marek
Štěpán Černoš
MUDr. Pavel Heřmánek
Jitka Zlukyová

(přítomno 15)

10. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Heřmaneč u Počátek, předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené
s uzavřením smlouvy:
část p.p.č. 25/13
za cenu
nabyvatel

pro 14

o výměře 16 m2
10,- Kč/m2
Ing. Ladislav Čepelka, trv. bytem U 1. baterie č.p. 55/1614, Praha 6

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

11. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené
s uzavřením smlouvy:
st.p.č. 438/2 (oddělena z p.p.č. 438 – ostatní plocha)
p.p.č. 439/4 (oddělena z p.p.č. 439 – ostatní plocha)
za cenu
nabyvatel

pro 14

proti 0

o výměře 13 m2
o výměře 48 m2 ,
10,- Kč/m2
Jiří Dvořák, trv. bytem Vesce č.p. 42,
394 64 Počátky,

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

12. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Prostý, předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
část p.p.č. 453/1
za cenu
nabyvatel

pro 14

o výměře 130 m2
10,- Kč/m2
Hana Konvalinková, trv. bytem U Zahradního města č.p. 3190/2a,
106 00 Praha 10,

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

13. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Vesce u Počátek předem určenému zájemci s tím, že jako nabyvatel zaplatí
daň z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
p.p.č. 437/2 (ostatní plocha)
za cenu
nabyvatel

pro 14

proti 0

o výměře 69 m2
10,- Kč/m2
Pavel Hrnčíř, trv. bytem Vesce č.p. 22, Počátky

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 15)

14. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Počátky předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
p.p.č. 4431/7 (travní porost)
p.p.č. 4431/8 (ostatní plocha)
p.p.č. 4458/1 (ostatní plocha)
p.p.č. 4439/3 (travní porost)
st.p.č. 407/3
za cenu
nabyvatelé

pro 12

proti 0

o výměře
9 m2
o výměře
11 m2
o výměře 1 034 m2
o výměře 250 m2
o výměře
87 m2
2
10,- Kč/m
Zdeněk Šimánek, trv. bytem K Památné lípě 95/14, Říčany a
Karel Šimánek, trv. bytem Nádražní 426, Počátky

zdržel se 2 – Ing. Václav Přibyl
nehlasoval 1 – Karel Šimánek
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 15)

15. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Smlouvu o budoucí
směnné smlouvě uzavřenou mezi Městem Počátky, se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64
Počátky, IČ 00248843, zastoupeným Mgr. Karlem Šteflem, starostou města a p. Vítem Janko,
trv. bytem Pešinova 172, 394 64 Počátky, ve věci směny pozemků k napravení stavu původní
podoby a úpravy lokality ul. Pešinova (kanalizace a odvodnění komunikace)

pro 14

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – Ing. Lukáš Janko

(přítomno 15)

16. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí účelově
určené investiční dotace ve výši 205.100,- Kč z rezervy rozpočtu města a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozd. předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843
(poskytovatel dotace) a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky, Horní 87, 394 64 Počátky,
IČO 26048477 (příjemce dotace), na pořízení investičního majetku – kontejnery pro nakládání
s biologicky rozložitelným a hřbitovním odpadem

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

17. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí účelově
určené dotace ve výši 150.000,- Kč z prostředků určených na příspěvky spolkům a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozd. předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843
(poskytovatel dotace) a Tělovýchovnou jednotou Spartak Počátky, z.s., Stodolní 684, 394 64
Počátky, IČO 60662859 (příjemce dotace), na projekt „Činnost spolku – rok 2018“

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

18. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 101.518,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1,
394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a paní Naděždou Harnischovou, bytem U
Uhříněveské obory 156/4, 104 00 Praha 10 - Uhříněves a paní Boženou Lehejčkovou, bytem
Horní 45, 394 64 Počátky (příjemci dotace), na obnovu nemovité kulturní památky – dům v Horní ul.
č.p. 45, st.p.č. 214, Počátky, v městské památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných
pro zachování její souhrnné památkové hodnoty „Obnova fasády uliční – oprava omítek, fasádní
nátěr při zachování stávající barevnosti a řešení, drobné truhlářské opravy, kompletní nátěr
vjezdových vrat a vstupu do prodejny a další související práce“

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

19. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 377.932,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Kešner a Krásl spol. s r.o. se
sídlem Palackého nám. 31, 394 64 Počátky, IČO 47238232 (příjemce dotace), na obnovu nemovité
kulturní památky – dům na Palackého nám. č.p. 15, umístěný na pozemku st.p.č. 25 v městské
památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové
hodnoty „Obnova (restaurování) nástěnné a stropní malby v salonu domu a další související práce“

pro 12

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – Mgr. Pavel Kešner

(přítomno 13)

20. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace ve
výši 221.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Římskokatolickou farností Počátky
se sídlem Palackého nám. 2, 394 64 Počátky, IČO 65041712 (příjemce dotace), na obnovu
nemovité kulturní památky – Kostel Sv. Jana Křtitele, st.p.č. 2 v k.ú. Počátky, v městské památkové
zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty
„Obnova (restaurování) vstupního portálu se sochou Sv. Jana Křtitele s Beránkem“

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

21. podle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí dotace
ve výši 81.600,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843 (poskytovatel dotace) a Mgr. Miroslavou Samcovou
(příjemce dotace), bytem Na Horáku 78, 251 62 Louňovice, (příjemce dotace), na obnovu nemovité
kulturní památky – dům v ulici Lázeňská č.p. 340, st.p.č. 267/3 v k.ú. Počátky, v městské
památkové zóně Počátky, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové
hodnoty „Obnova schodiště a obložení, oprava vstupní haly, oprava omítek v přízemí a další
související práce“

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

22. podle § 43 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: projednání závěrečného
účtu – hospodaření města za rok 2017 zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ a zveřejněný
dne 23.5. 2018, včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky
se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843, za rok 2017 č.j. KUJI
18284/2018 KO, zpracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 15. března
2018, která je součástí závěrečného účtu a v jejímž závěru nebyly zjištěny chyby a nedostatky a
nebylo uloženo žádné opatření

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Ing. Václav Přibyl
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 14)

23. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: závěrečný účet
– hospodaření města za rok 2017, zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ a zveřejněný
dne 23.5. 2018, včetně příloh a jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 za rok
2017, zpracovaná odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 18284/2018 KO,
která je součástí závěrečného účtu a dále uzavření projednaného závěrečného účtu města
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 14)

24. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: účetní závěrku
Města Počátky za účetní období roku 2017, sestavenou k 31.12. 2017 (příloha, rozvaha – bilance,
výkaz zisku a ztráty), podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášené pod č. 239/2012
Sb., s účinností od 1.8. 2012 a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 14)

25. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nepřevádět do
rozpočtu roku 2018 nedočerpané rezervy rozpočtu z roku 2017:
• rezervu zastupitelstva města
ve výši
100.000,- Kč
• rezervu na vlastní investiční činnost
ve výši
1,931.600,- Kč
• rezervu na spoluúčast ke grantům
ve výši
619.000,- Kč
• rezervu rozpočtu
ve výši
2,213.000,- Kč
rezervy rozpočtu roku 2018, které jsou zahrnuty v upraveném rozpočtu 2018, jsou dostatečné a
jejich navyšování není nutné; případně lze použít naspořené prostředky předchozích let

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Ing. Václav Přibyl
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 14)

26. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozpočtová
opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2018, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
205 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
205 100,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude financováno poskytnutí investiční dotace společnosti
Vodotechnické služby s.r.o. na základě veřejnoprávní smlouvy. Dotace je určena na nákup
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
600 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
600 000,- Kč
Snížením investiční rezervy rozpočtu budou navýšeny výdaje na tyto akce (k rozpočtovému
opatření č. 3/2018): rekonstrukce oplocení školního hřiště a rekonstrukce střešní krytiny na
sportovní hale
Rozpočtové opatření č. 9/2018
Zvýšení příjmů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
1 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
37 600,- Kč
Zvýšení příjmů – Pohřebnictví
o částku
9 700,- Kč
Zvýšení příjmů – Nakládání s odpady
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
2 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
900,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
10 900,- Kč
Zvýšení příjmů – Požární ochrana
o částku
45 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
1 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
37 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
9 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Nakládání s odpady
o částku
5 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
2 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
900,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
10 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
45 500,- Kč
Příjmy z dobropisů za elektřinu, z darů, výplat pojistného plnění, náhrad za zásahy u dopravních
nehod a z náhrad za sociální pohřby budou použity k úhradě výdajů příslušných paragrafů.

Rozpočtové opatření č. 10/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
56 120,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
56 120,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodu vzdělávacích
činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních a na
školních sportovištích. Prostředky budou převedeny Základní škole Otokara Březiny Počátky, IČO
75000814, formou příspěvku na činnost po obdržení daru na účet města.
Rozpočtové opatření č. 11/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční dotace od krajů
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
14 000,- Kč
Darovací smlouva od Kraje Vysočina na poskytnutí daru na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků. Částka bude převedena Základní škole
Otokara Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na činnost po obdržení daru na účet
města.
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Použití výsledku hospodaření města Počátky za rok 2017
Zvýšení financování
o částku 13 582 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ozdravování hospodářských zvířat
o částku
97 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
511 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
355 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
220 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
2 054 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Zachování a obnova kulturních památek
o částku
212 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
179 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Rozhlas a televize
o částku
27 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
43 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
14 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
156 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
1 698 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
126 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
1 974 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
316 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
300 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 349 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
1 609 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
132 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Rozpočet stavebního odboru ORJ 3639
o částku
672 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
264 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Využívání a zneškodňování ost. odpadů
o částku
14 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana přírody a krajiny
o částku
67 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
63 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
99 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
30 400,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče o částku
3 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
712 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
31 600,- Kč
Při schvalování rozpočtu na rok 2018 nebyly známy výsledky hospodaření s rozpočtem
jednotlivých složek. Na základě zastupitelstvem schváleného principu jsou prostředky uspořené na
pol. 5137,5169,5171 a 612. převedeny k čerpání do dalšího roku. Úspory bytového a nebytového
hospodářství jsou převáděny v plné výši a zahrnují i přeplatky z vyúčtování služeb spojených
s pronájmem. Dále jsou převáděny v plné výši úspory ochrany přírody a krajiny a také SPOZ.
Na základě doporučení rady města a finančního výboru zastupitelstva nejsou převáděny tyto
nedočerpané zůstatky rezerv rozpočtu roku 2017 – rezerva na investice, na spoluúčast ke grantům,
rezerva rozpočtu a rezerva zastupitelstva. Veškeré uspořené prostředky jsou součástí výsledku
hospodaření.

pro 12

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 13)

27. podle § 92 odst.1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 24. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 4.9. 2018 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 14

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Zápis a usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 17.4. 2018 ve věci kontroly splnění usnesení 20. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení
rady města č. 59, 60 a 61 a kontroly usnesení zastupitelstva města č. 21 a 22
Zápis a usnesení ze 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky
konaného dne 10.5. 2018 ve věci projednání závěrečného účtu města Počátky za rok 2017,
účetní závěrky města Počátky za rok 2017, převodu nedočerpaných prostředků roku 2017,
veřejnoprávní smlouvy VTS s.r.o. Počátky a investic města

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 55a odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd.
předpisů a novel (stavební zákon):
•
•
•

dokument OBSAH Změny č. 1 územního plánu Počátky zpracovaný pořizovatelem, kde je podrobně
popsán obsah a rozsah navrhované změny č. 1 územního plánu Počátky
stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, které vyloučilo významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000)
stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), které vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1
územního plánu Počátky na životní prostředí nepožaduje

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Jan Třebický

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky se sídlem Palackého náměstí č.p. 1, 394 64
Počátky, IČ 00248843, za rok 2017, č.j. KUJI18284/2018 KO, provedenou odborem kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 14. a 15. března 2018; při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 14)

4. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: 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:

změny schválené na 62. zasedání rady dne 24.4. 2018
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. 180009/2018
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
4 072,- Kč
Snížení výdajů – Volba prezidenta republiky
o částku
4 072,- Kč
Vratka nevyčerpané účelové neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
na zajištění voleb prezidenta České republiky.
Rozpočtové opatření č. 180010/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
1 343 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
1 343 000,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina z prostředků účelové dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí a z prostředků Kraje Vysočina na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby. Dotace
pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby přijetí dotace rozpočtovány
z vlastních zdrojů.
Rozpočtové opatření č. 180011/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
437 630,- Kč
Snížení financování
o částku
437 630,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva zemědělství na akci „Oprava hřbitovní zdi II – Počátky“ – převod
do naspořených prostředků města.
Rozpočtové opatření č. 180012/2018
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 od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek SDH na
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II. Účelový znak 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 2018.
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. 180013/2018
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
1 343 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
1 343 000,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku ve výši dotace od Kraje Vysočina z prostředků
účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a z prostředků Kraje Vysočina na výkon
sociálních služeb – pečovatelské služby. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 180014/2018
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
17 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní tělovýchovná činnost
o částku
15 000,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí příspěvků schválených na 61. zasedání
rady města dne 4. dubna 2018.

změny schválené na 63. zasedání rady dne 4.5. 2018
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. 180015/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
241 913,20 Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
241 913,20 Kč
Účelová dotace od Ministerstva školství z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ je určena pro
Základní školu Otokara Březiny 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. 180016/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
55 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšena částka určená na podporu spolků. Částka je
navyšována na základě požadavku Komise pro spolkovou činnost.
Rozpočtové opatření č. 180017/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
6 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
6 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšen rozpočet Komise pro partnerskou spolupráci za účelem
nákupu věcného daru u příležitosti otevření hasičské zbrojnice v partnerské obci Lokca.

změny schválené na 65. zasedání rady dne 4.6. 2018
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. 180018/2018
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
1 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
1 000,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryta finanční podpora pro Linku bezpečí, která byla
schválena na 64. zasedání rady města dne 16. května 2018.

pro 12

III.

proti 0

zdržel se 2 – Ing. Václav Přibyl
Mgr. Hana V. Konvalinková

(přítomno 14)

Nebere na vědomí:

1. podle § 84 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Výsledek šetření ztráty
čističe na koberce a čalounění a náhradní hubice ze šatny v Sokolovně, Tyršova 252, Počátky,
zpracovaný právním zástupcem města

pro 7

proti 4 - Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Mgr. Hana V. Konvalinková
Štěpán Černoš

zdržel se 3 – Ing. Lukáš Janko
Ing. Drahoslav Kadlec
Mgr. Pavel Kešner

(přítomno 14)

V Počátkách dne 19.6. 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

