čj.: 1363/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 4

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 18. prosince 2018

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. Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1. 2019;
OZV č. 2/2018 ruší OZV č. 1/2018
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:
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. 180040/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
44 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
44 500,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO – materiální
a věcné vybavení jednotky
Rozpočtové opatření č. 180041/2018
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
35 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
35 000,- Kč
Investiční dotace Kraje Vysočina na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky JPO –
elektrocentrála.
Rozpočtové opatření č. 180042/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
100 000,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na akci „Restaurování fasády domu č.p. 21 v
Počátkách“.
Rozpočtové opatření č. 180043/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
3 657,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
3 657,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) – pokrytí mzdových a s tím souvisejících výdajů na
výkon veřejně prospěšných prací (dorovnání).

2. mimořádný příspěvek za služby poskytnuté od července do prosince 2018 Dobrovolným svazkem
obcí Nová Lípa, Mariánské nám. 718, Černovice, v celkové výši 39.400,- Kč:
Šablony II. pro MŠ Počátky
Navýšení kapacity MŠ Počátky - IROP
Navýšení kapacity MŠ Počátky - IROP
68. výzva MŠ – MAS Via rustica
konzultace jsou honorovány

žádost
žádost
konzultace
konzultace

- 10.000,- Kč
- 15.000,- Kč
- 7.200,- Kč
- 7.200,- Kč

- 300,- Kč/hod.

3. mimořádný členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Nová Lípa, Mariánské nám. 718, Černovice,
za provedení monitoringu v rámci zajištění služeb GDPR na MěÚ Počátky a v příspěvkových
organizacích Základní škola Otokara Březiny Počátky a Mateřská škola Počátky a službu pověřence
ve výši 18.000,- Kč + 14.000,- Kč, tj. v celkové výši 32.000,- Kč (výše platby je smluvně ujednána)
stranami)

V Počátkách dne 19. prosince 2018

Mgr. Karel Štefl
starosta města

