čj.: 854/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 69

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 25. července 2018

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

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

nedoporučuje zastupitelstvu schválit:
1. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 277/50 a části p.p.č. 277/52 o celkové výměře pozemku
cca 80 m2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Miroslavu Blechovi, trv. bytem Sídliště č.p.
567, Počátky, za cenu minimálně 80,- Kč/m2 (za tuto cenu v roce 2017 město pozemky vykoupilo
z důvodu zachování přístupu k zahrádkám); jedná se převážně o odvodňovací příkop okolo
přístupové cesty do zahrádkářské kolonie u Městského rybníka (je součástí protipovodňového
opatření); v případě prodeje budou na pozemcích zřízena věcná břemena pro zachování cesty a
stezky pro p.p.č. 277/9 a p.p.č. 277/16 a zachování odvodňovacího příkopu a jeho údržby (pozemek
nelze oplotit); na uvedených parcelách se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
II.

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

schvaluje:
1. 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:
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. 180024/2018
Snížení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
153 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
153 000,- Kč
Snížením rozpočtu bytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava fasády
a výměna dveří č.p. 14 Počátky“ (železářství a bytový dům).
Rozpočtové opatření č. 180025/2018
Snížení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
250 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
250 000,- Kč
Snížením rozpočtu bytového hospodářství bude pokryta spoluúčast k dotaci na akci „Oprava fasády
č.p. 21 Počátky“ (bytový dům).
Rozpočtové opatření č. 180026/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
35 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
35 200,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů budou pokryty výdaje na spoluúčast k dotaci
Kraje Vysočina na akci „Zvýšení ochrany dat – GDPR Město Počátky“.
2. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši
818.270,- Kč k posílení investičního fondu organizace na akci „Oprava fasády budovy národní
školy č.p. 361 v ul. Březinova“ (rezervní fond školy k 31.12. 2017 činil 1,524.642,28 Kč a dále byl
schválen převod hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 208.294,64 Kč)

3. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši 45.553,- Kč na pokrytí
nerozpočtovaných položek při neplánované výměně počítače s příslušenstvím a programovým
vybavením, z důvodu poškození stávajícího PC; rezervní fond organizace činí 439.856,44 Kč
4. zrušení podpisového vzoru bývalého zástupce RK Koubská, s.r.o., Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov,
k 25. červenci 2018 a nahrazuje ho podpisovým vzorem správce bytových a nebytových prostor
města p. Ladislava Koubského; oddíl, pododdíl nebo paragraf:
36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj
363 – komunální služba a územní rozvoj

bere na vědomí:
1. použití rezervy rozpočtu v kapitole Činnost místní správy, určené na pokrytí mimořádných výdajů
k financování:
akce „Vytvoření oficiální webové prezentace Města Počátky“ ve výši 98.048,- Kč + roční
poplatek ve výši 20.071,- Kč
výměna telefonní ústředny pro potřeby MěÚ a všechny zřizované a založené organizace, ve
výši max. 36.000,- Kč
2. čerpání rozpočtů příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky, Mateřská škola
Počátky, Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum Počátky za období 1. pololetí roku
2018
3. přehled hospodaření města Počátky k 30.6. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
4. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až červen 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
5. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až červen 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
6. žádost Centra české historie, o.p.s., Banskobytrická 2080/11, 160 00 Praha 6, o spolupráci při
pořádání V. ročníku Dne české historie 2018 (25.8. 2018 v Křivsoudově) na téma „100. výročí
vzniku samostantého československého státu a ukončení 1. světové války“; společnost žádá
o zvážení podpory akce částkou do 2.000,- Kč
III.

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

schvaluje:
1. mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky z položky výdajů
5011 Platy zaměstnanců a 5021 Ostatní osobní výdaje; výše odměny s přihlédnutím k výši rezervy
je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

bere na vědomí:
1. výsledky těžby a odvozu dřeva z Lesů města Počátky za období od 1.1. do 30.6. 2018; celkem
bylo vytěženo 1.080 m3 dřeva (102,75 m3 - vytěženo suráky, prodáno 36,8 m3 za 22.080,- Kč;
277,2 m3 - vytěženo špalky, prodáno 92,3 m3 za 90.280,- Kč; 659,81 m3 - vytěženo kulatina,
prodáno 494,51 m3 za 847.480,- Kč; celkem zatím prodáno za 959.840,- Kč
2. nabídky na odběr dřeva z městských lesů pro III. čtvrtletí 2018 podle jednotlivých sortimentů a
souhlasí s prodejem dřeva podle návrhu předloženého vedoucím organizační složky Lesy města
Počátky
3. spotřebu silových energií příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky v roce 2017;
spotřeba elektrické energie celkem 57,416 MWh za 226.502,90 Kč vč. DPH, spotřeba zemního
plynu celkem 373.528,26 kWh za 361.687,22 Kč vč. DPH

IV.

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

schvaluje:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 453/2,
v k.ú. Prostý, 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 nového kabelu NN pro stavbu „Prostý, č.p. 16 Kůrka – kabel NN“ (připojení domu
č.p. 16 k el. síti), za jednorázovou úplatu věcného břemene v předpokládané výši 1.900,- Kč bez
DPH dle platného ceníku schváleného radou města
2. nejvýhodnější cenovou nabídku na „Vytvoření oficiální webové prezentace města Počátky“,
předloženou fi. WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava, v celkové ceně díla za výrobu
stránek 98.048,00 Kč vč. DPH a měsíční servis 1.672,58 Kč (roční provoz 20.071,00 Kč); do
poptávkového řízení bylo v řádné soutěžní lhůtě předloženo 7 nabídek, z toho 6 splňovalo kritéria
dle zadávací dokumentace, 1 nabídka nebyla hodnocena pro nesplnění všech podmínek
3. prodloužení Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Alenou Prchalovou, Ph.D., advokátkou
se sídlem Husova 1288/25, 586 01 Jihlava, IČ: 88373541, sjednáním Dodatku č. 1 na dobu určitou
dobu 1 roku, do 30.6. 2019
V.

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

schvaluje:
1. na základě doporučení Likvidační a škodní komise Rady města Počátky vyřazení majetku
z evidence města, pořízeného 27.12. 2010:
prolézačku FLORA, sídliště – dětské hřiště,
pořizovací cena 134.274,- Kč
pískoviště, sídliště – dětské hřiště,
pořizovací cena 31.314,- Kč
vahadlová houpačka, sídliště – dětské hřiště, pořizovací cena 11.370,- Kč;
fyzickou likvidaci zajistí VTS s.r.o. Počátky
2. užívání nového bezdrátového veřejného rozhlasu v místní části Heřmaneč v běžném rozsahu
vysílacích relací, na základě souhlasného vyjádření 12 občanů trvale hlášených k pobytu v této
obci; písemné vyjádření bylo podáno v reakci na podpisovou akci proti informačním hlášením,
hlášením, podanou vlastníky rekreačních objektů dne 24.5. 2018
3. zpracování studie na rekonstrukci domu č.p. 5 v místní části Vesce (klubovna), vč. orientačního
rozpočtu a na základě získaných údajů zařadit potřebný finanční požadavek do návrhu rozpočtu
města pro rok 2019; v provedené anketě se vyjádřila většina trvale bydlících občanů obce i
vlastníci rekreačních objektů souhlasně s opravou objektu a zachováním klubovny; pro prodej
nemovitosti se vyjádřil 1 občan
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace s provedením autorského
dozoru na akci „Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice Hejmancecká a
ulice Na Výsluní v Počátkách – vícepráce“; jedná se o zpracování variantního trasování v ulici
Moravská ad.; cena víceprací je 34.606,- Kč

souhlasí:
1. s umístěním 2 ks laviček z mobiliáře na Palackého náměstí před provozovnou Krámek U Andělky –
kavárna, cukrárna, sušenkárna, Palackého nám. 16, v době letní sezóny 2018

bere na vědomí:
1. oznámení zástupce O2 Czech Republic a.s. o plánovaném zrušení telefonního automatu na adrese
Počátky, ul. Stodolní, u č.p. 489, na autobusovém nádraží, VTA tel. č. 565 497 800, který dlouhodobě
vykazuje minimální provoz a jeho další provozování není ekonomicky opodstatněné; rušení
telefonního automatu proběhne v rámci akce „Optimalizace 2018“ v průběhu 2. pololetí 2018
v několika etapách; město Počátky nevyužije možnosti uzavření smlouvy na provoz VTA v ceně
příspěvku 1.000,- Kč/měsíc bez DPH

2. nabídka organizátorů národní jubilejní výstavy 2018 „Mladé Česko“ na možnost zařadit se mezi
100 vybraných měst v projektu „28. Říjen: Res Publica – Věc veřejná“; ve vybraných městech
budou instalovány projekční obrazové stěny, ozvučení a připojení k síti elektronických komunikací
pro spojení s ostatními městy, program a místní atmosféru budou snímat kamery
3. Výroční zprávu Oblastní charity Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, o činnosti a
hospodaření za rok 2017 .

V Počátkách dne 30. července 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

