čj.: 22/2019/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 6

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 8. ledna 2019

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. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 277/52 o celkové výměře pozemku cca 35 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 stejnou cenu jako při výkupu přístupové cesty k zahrádkám); jedná
se o pozemek okolo odvodňovacího příkopu okolo přístupové cesty do zahrádkářské kolonie
u Městského rybníka; odvodňovací příkop je součástí protipovodňového opatření a není předmětem
prodeje, okolo příkopu bude ponechán údržbový pruh v šíři cca 30 cm a v případě oplocení
pozemku nebude narušena konstrukce příkopu; na uvedené parcele se nenachází sítě v majetku
ani ve správě VTS s.r.o. Počátky
2. poskytnutí bezúročné finanční návratné výpomoci pro Via rustica z.s., Náměstí Svobody č.p.
330, 395 01 Pacov, IČO: 26982170, ve výši 50.000,- Kč z naspořených prostředků rozpočtu
města let minulých, na dobu 1 roku; půjčka pomůže spolku překlenout přechodnou dobu mezi
programovým obdobím 2007-2013 a 2014-2020, tj. před přijetím dotace na provozní výdaje
spolku z IROP a PRV (nájemné za kanceláře, energie, mzdy pracovníků, poplatky za telefony
atd.); v současné době má MAS Via rustica odevzdanou a schválenou strategii pro zájmové
území, do kterého spadá i katastrální území města Počátky (v současné době může město žádat
o dotace na rozvoj školství a obecních lesů)
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 7. zasedání rady města v pondělí 28.1. 2019 od 14,00 hodin v kanceláři starosty
města
III.

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

schvaluje:
1. vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 27/1 o celkové výměře 171 m2 v k.ú. Počátky předem
určenému zájemci p. Tomáši Přechovi, trv. bytem Sídliště č.p. 580, Počátky, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 20,- Kč/m2/rok a podmínkou bezdlužnosti vůči
městu; jedná se o část parcely (zahrady) v ulici Rudé armády za domem č.p. 308; na dotčeném
pozemku se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky

IV.

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.2/2018 ze dne 18.12.
2018 bod 19, kterým se vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2018 v souladu s rozpočtovými pravidly:
Rozpočtové opatření č. 180044/2018
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO placená plátci
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO placená poplatníky
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
Snížení příjmů – Daň z příjmů právnických osob
Snížení příjmů – Daň z přidané hodnoty
Zvýšení příjmů – Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Zvýšení příjmů – Popl.za odstraňování kom. odpadu
Zvýšení příjmů – Poplatek ze psů
Zvýšení příjmů – Poplatek za rekreační pobyt
Zvýšení příjmů – Poplatek z ubytovací kapacity
Snížení příjmů – Správní poplatky
Zvýšení příjmů – Zrušený odvod z loterií kromě VHP
Zvýšení příjmů – Daň z nemovitých věcí
Snížení financování
Navýšené příjmy budou převedeny do naspořených prostředků.

o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku

49 000,- Kč
10 000,- Kč
6 000,- Kč
228 300,- Kč
43 000,- Kč
100,- Kč
93 500,- Kč
7 000,- Kč
166 000,- Kč
50 000,- Kč
56 000,- Kč
100,- Kč
53 000,- Kč
107 400,- Kč

2. rozpočtové změny roku 2018 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.2/2018 ze dne 18.12.
2018 bod 19, kterým se vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2018 v souladu s rozpočtovými pravidly:
Revokace (oprava) rozpočtového opatření číslo 19/2018 schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva
města dne 18. prosince 2018
Rozpočtové opatření č. 19/2018
Snížení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
890 000,- Kč
Snížení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
500 000,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
490 000,- Kč
Snížení původně rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva bude pokryto částečně snížením rezervy
výdajů u lesů a částečně snížením rezervy rozpočtu .
Správně:
Rozpočtové opatření č. 19/2018
Snížení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
890 000,- Kč
Snížení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
500 000,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
390 000,- Kč
Snížení původně rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva bude pokryto částečně snížením rezervy
výdajů u lesů a částečně snížením rezervy rozpočtu .
V.

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

schvaluje:
1. přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky, ve
výši 10.000,- Kč, od 1. Kamenické stavební a obchodní firmy s.r.o., U Kulturního domu č.p. 770,
394 70 Kamenice nad Lipou; finanční příspěvek bude použit pro potřebu žáků ZŠ
2. poskytnutí nenárokové složky platu – mimořádné jednorázové odměny ředitelce Mateřské školy
Počátky v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve 2. pololetí roku 2018 (od data
jmenování do funkce), z neinvestiční účelové dotace Kraje Vysočina na úhradu přímých výdajů
na vzdělávání, určené pro pedagogické i nepedagogické pracovníky; výše odměny je uvedena
v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. na základě doporučení Likvidační a škodní komise Rady města Počátky vyřazení majetku
z evidence příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky, Palackého nám. č.p. 27, Počátky
k 31.12. 2018; jedná se o nepotřebný, nefunkční, příp. nekompatibilní majetek dle seznamu
uloženého ve spisu tohoto usnesení; organizace zajistí fyzickou likvidaci dotčeného majetku
VI.

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

schvaluje:
1. Přílohu č. 21 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.4. 2003, uzavřenou mezi Vodotechnickými službami
s.r.o., Horní č.p. 87, 394 64 Počátky a Městem Počátky, Palackého nám. č.p. 1, 394 64 Počátky,
pro specifikaci cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky pro rok 2019 ve výši
4,590.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
VII.

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

1. pronájem části p.p.č. 705 o výměře 60 m2 (orná půda) v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p.
Jitce Zlukyové, trv. bytem Na Výsluní č.p. 637, Počátky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za cenu 10,- Kč/m2/rok dle předložené nabídky, k užívání zahrádky a uskladnění dřeva
2. pronájem části p.p.č. 705 o výměře 60 m2 (orná půda) v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům,
manželům MUDr. Luboši a Haně Kudrnovým, trv. bytem Na Výsluní č.p. 638, Počátky, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 10,- Kč/m2/rok dle předložené nabídky, k užívání
zahrádky a uskladnění dřeva
3. pronájem části p.p.č. 705 o výměře 60 m2 (orná půda) v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům
Lukáši a Haně Plášilovým, trv. bytem Na Výsluní č.p. 636, Počátky, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, za cenu 10,- Kč/m2/rok dle předložené nabídky, k užívání zahrádky a uskladnění
dřeva
4. pronájem části p.p.č. 705 o výměře 60 m2 (orná půda) v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům,
manželům Jaroslavu a Zdeňce Brýnovým, trv. bytem Na Výsluní č.p. 635, Počátky, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 10,- Kč/m2/rok dle předložené nabídky, k užívání
zahrádky a uskladnění dřeva
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů mezi Městem Počátky, IČO: 00248843 se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a z.ú. FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod,
zastoupeným Mgr. Michaelou Urbánkovou (příjemce dotace), na poskytování služby komunitního
týmu pro 4 občany města Počátky, v celkové částce 11.888,- Kč (dle zásad Kraje Vysočina je
stanoven podíl ve výši 3 %); částka bude pokryta z prostředků určených na příspěvky zdravotně
postiženým rozpočtu roku 2019

bere na vědomí:
1. žádost p. Anežky Bartákové, trv. bytem Počátky, Sídliště č.p. 551, o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Počátkách; žádost bude zařazena do evidence žadatelů o umístění do
DPS a v případě uvolnění vhodného bytu bude žadatelka vyrozuměna; poplatek ve stanovené výši
1.200,- Kč byl uhrazen při podání žádosti dne 14.12. 2018
2. výpověď z nájemní smlouvy č.j. 1447/1995 ze dne 1.9. 1995 na pronájem části p.p.č. 3234/1
o výměře 219 m2 v k.ú. Počátky – zahrádka u vodojemu, podanou p. Mgr. Stanislavem Hávou, trv.
bytem Žirovnická č.p. 193, Počátky, ke dni 31.12. 2018, z důvodu zjištění nového vlastníka po
přeměření geometrickým plánem č. 1165-91-2018 ze dne 8.11. 2018 (Státní pozemkový úřad
s nájemcem již uzavřel novou pachtovní smlouvu); zaměřením budou dotčeny pronájmy dalších
3 zahrádek

3. výpověď z nájemní smlouvy č.j. 452/06 ze dne 5.4. 2006 na pronájem části p.p.č. 27/1 o výměře
171 m2 v k.ú. Počátky – zahrada za domem č.p. 308 v ul. Rudé armády, podanou p. Vilémem
Hoppe, trv. bytem Růžová č.p. 96, Pelhřimov, ke dni 31.1. 2019 z důvodu změny trvalého bydliště
VIII.

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

bere na vědomí:
1. nový dopravní systém „Veřejná doprava Vysočiny“ v souvislosti s autobusovým a vlakovým jízdním
řádem zajišťujícím obsluhu města Počátky v letech 2019 - 2027
2. dotační politiku Kraje Vysočina v roce 2019

V Počátkách dne 14. ledna 2019

Mgr. Karel Štefl
starosta města

