čj.: 445/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 61

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 4. dubna 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 schválit:
1. 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 Luďku Petlanovým, trv. bytem Hovorčovice, Březiněvská 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; na uvedený parcelách se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky

doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí:
1. 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
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 62. zasedání rady v úterý 24.4. 2018 od 15,15 hodin v kanceláři starosty města
III.

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

schvaluje:
1. poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s., Vrchlického 57,
586 01 Jihlava, ve výši 2.000,- Kč z rezervy rozpočtu rady města, na zajištění poradenských služeb
pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi se zdravotním postižením, seniory a jejich blízké
žijící v Počátkách a blízkém okolí, v roce 2018

bere na vědomí:
1. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až březen 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 ve vztahu k upravenému rozpočtu
2. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až březen 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012 ve vztahu ke schválenému rozpočtu
IV.

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

schvaluje:
1. jmenování nových zástupců zřizovatele do Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky
pro další tříleté volební období od 28.3. 2018; novými členy jsou Vladimíra Doležalová, pracovnice
MěÚ a Mgr. Karel Štefl, starosta města

2. vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola
Otokara Březiny Počátky, se sídlem Komenského sady 387, okres Pelhřimov, v souladu s
ustanovením § 166 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; předpokládaný termín nástupu do
funkce od 1. srpna 2018
3. vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola
Počátky, Komenského sady č.p. 556, okres Pelhřimov, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích; předpokládaný termín nástupu do funkce 1. srpna 2018
4. na základě doporučení Likvidační a škodní komise Rady města Počátky vyřazení majetku z evidence
Města Počátky a organizační složky Pečovatelská služba Počátky; jedná se o nepotřebný a
poškozený majetek dle seznamů předložených inventarizačními komisemi; organizace zajistí
fyzickou likvidaci dotčeného majetku

bere na vědomí:
1. zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy do Školské rady při Základní škole
Otokara Březiny Počátky ze dne 28.3. 2018, který potvrzuje zvolení Mgr. Dany Kuklové a
Mgr. Romana Šohaje
2. zápis o volbě zákonných zástupců žáků školy do Školské rady při Základní škole Otokara Březiny
Počátky ze dne 28.3. 2018, který potvrzuje zvolení p. Hany Přesličkové a p. Radka Šindeláře
3. oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu školní jídelny v průběhu
hlavních prázdnin: od 2. do 20. července 2018 se nebude vařit (čerpání dovolené a sanitární
týden), pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 23. července 2018
4. oznámení ředitelky Mateřské školy Počátky o konání zápisu dětí dne 3.5. 2018 v budově MŠ
od 13,00 do 16,00 hodin; povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 1.9. 2013
V.

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

schvaluje:
1. odvolání členky Komise pro partnerskou spolupráci paní Ludmily Markové, na základě vlastní
žádosti o ukončení členství

bere na vědomí:
1. zápis z jednání Komise pro partnerskou spolupráci konaného dne 12.3. 2018 ve věci zajištění
ubytování návštěvy z partnerské obce Lokca ze Slovenska při příležitosti účasti na akci Den
přírody 2018, zajištění programu, propagačních materiálů a dárků
2. zápis z jednání Komise pro regeneraci městské památkové zóny v Počátkách konaného dne
16.3. 2018 ve věci rozdělení dotace na rok 2018
VI.

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

schvaluje:
1. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, IČO 00248843, se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a Dámským házenkářským klubem Slavoj Žirovnice, z.s., IČO 22760105, se sídlem Nová
č.p. 757, 394 68 Žirovnice, zastoupeným předsedkyní p. Janou Voráčkovou (příjemce dotace), na
výkon činnosti v rozvoji mezinárodní házené v kategorii žactva a mládeže (finanční zajištění aktivit
při oficiálních soutěžích organizovaných Českým svazem házené a turnaji po celé ČR), v celkové
výši 10.000,- Kč z rezervy rozpočtu rady města; (v DHK Slavoj Žirovnice je v současné době
registrováno 10 hráček z Počátek)

2. nejvýhodnější cenovou nabídku na provádění prací „Komplexní údržba Rekreační a klidové zóny
Valcha, údržba naučných stezek v okolí města Počátky pro roky 2018 - 2020“, předloženou
na základě poptávkového řízení fi. Truhlářství Libor Skokan, Stodolní 663, Počátky, v ceně díla
v rozsahu dle kompletní zadávací dokumentace, tj.:
• sečení zahradním traktorem s odvozem
380,- Kč/ hod.
• sečení křovinořezem
280,- Kč/hod.
• provádění ostatních prací a oprav
200,- Kč/hod.
• doprava při provádění ostatních prací a oprav 240,- Kč/hod.; příkazník není plátcem DPH
zadávací dokumentace byla zaslána 4 dodavatelům, nabídku ve stanovené lhůtě k účasti ve
výběrovém řízení podali 3 dodavatelé; výběr nejvýhodnější nabídky doporučila hodnotící komise
v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
3. Příkazní smlouvu na zajištění Výkonu činnosti správce rekreační a klidové zóny Valchovská, přírodní
koupaliště Valcha, Aleje a naučných stezek „Cestou starých soukenických mistrů Počáteckých“ a
dále na údržbu laviček instalovaných v okolí města Počátky, uzavřenou mezi Městem Počátky,
Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem –
příkazce a p. Liborem Skokanem, Stodolní 663, 394 64 Počátky, IČ 13524861 – příkazník, na období
od 1. dubna 2018 do 31. října 2018, za ceny díla v rozsahu předložené nabídky:
• sečení s traktorem
380,- Kč/hod.
• sečení křovinořezem
280,- Kč/hod.
• ostatní práce
200,- Kč/hod.
• doprava
240,- Kč/hod.; příkazník není plátcem DPH
4. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4513/8
a p.p.č. 277/49 v k.ú. Počátky, které jsou 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 „Počátky, Hejmanecká K277/13 – kabel NN“, na uložení nového kabelu NN –
připojení zahrádky p.p.č. 277/13 v zahrádkářské kolonii u Městského rybníka, za jednorázovou
úplatu věcného břemene ve výši 1.800,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Počátky, IČO 00248843, se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a p. Lukášem Dubským, trv. bytem Mariánské nám. 1, 393 01 Pelhřimov (příjemce dotace),
jako příspěvek na finanční zajištění reprezentace města při účasti na expedici Nanga Parbat 2018
(8.126 m) v celkové výši 5.000,- Kč z rezervy rozpočtu rady města; příjemce je členem TJ Spartak
Počátky, oddíl VHT
VII.

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

schvaluje:
1. výměnu vstupních dveří do bytu nájemníka p. Josefa Kejvala v bytovém domu č.p. 308 v ul Rudé
armády, Počátky; stávající dveře jsou staré, netěsní, zkřížené a špatně se zavírají; výměna
jednokřídlých dveří 90 cm bude hrazena z fondu oprav
2. žádost České pošty, s.p., Pošta Počátky, Horní č.p. 87, 394 64 Počátky, o souhlas s navrženou
změnou provozní doby pro veřejnost od 1.6. 2018 z důvodu stabilizace personální situace a to
zrušením 2 hodin pro veřejnost v sobotu a převedením těchto hodin na pondělí a středu; Pošta
Počátky vysvětlí příčiny úpravy provozní doby občanům v Počáteckém zpravodaji a seznámí je
s možností jednorázové či trvalé změny ukládací pošty prostřednictvím telefonu
3. zástupce města v konkurzním řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Výchovného ústavu,
dětského domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny, Počátky, Horní č.p. 617
a jako člena do konkurzní komise, navrhuje MUDr. Pavla Heřmánka, člena rady města

V Počátkách dne 9. dubna 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

