čj.: 949/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 70

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 22. srpna 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. revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 4/2015 bod I. odst. 2 ze dne 21.4. 2015, kterým byli
schváleni členové Redakční rady Počáteckého zpravodaje:
Marková Ludmila
Matoušek Lukáš
Zlukyová Jitka
Mgr. Králová Helena
Plíhal Jakub
Ing. Pokorný Aleš;
redakční rada nepracuje a někteří členové se písemným prohlášením vzdali své funkce

nedoporučuje zastupitelstvu schválit:
1. žádost Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky z.s., Stodolní 684, 394 64 Počátky, IČ: 60662859,
o pořízení akumulační nádrže, její instalaci a odkrytí nového podzemního vrtu vč. montáže,
za účelem zavlažování travnatých ploch na fotbalových hřištích, s předpokládaným nákladem cca
200.000,- Kč (100.000,- Kč nádrž, 50.000,- Kč vrt, 50.000,- Kč propojení a montáž); v souvislosti
s dlouhotrvajícím suchem nemůže TJ Spartak Počátky nadále čerpat vodu z Továrního rybníku
(poškozením přepadové hráze došlo k úniku velkého množství vody) a žádá proto město Počátky,
jako vlastníka fotbalových hřišť, o uvedené technické opatření, aby do budoucna nebyla negativně
ovlivněna kvalita travnatých ploch z důvodu suchého podnebí nebo havárie
II.

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. 3472/52 o výměře cca 300 m2 (orná plocha) v k.ú.
Počátky, předem určeným zájemcům – manž. Lence a Štefanovi Galovým, trv. bytem Luční
č.p. 702, Počátky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za minimální cenu 5,- Kč/m2/rok
a podmínkou bezdlužnosti vůči městu; jedná se o pozemek, který se nachází hned za pozemkem
(zahradou) žadatelů; současný nájemce pozemku, Agrodružstvo Počátky, nemá k případnému
novému pronájmu připomínek; na uvedené parcele se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
2. vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 o výměře 79,36 m2 (celková plocha
85,56 m2), ve druhém podlaží domu č.p. 14 na Palackého náměstí, Počátky, vytápěný
akumulačními kamny, se sociálním zařízením a boilerem), za cenu nájmu minimálně
3.200,- Kč/měsíc a zálohy na služby 140,- Kč/měsíc/osobu a poplatek za vybavení bytu
115,- Kč/měsíc, na dobu určitou – na dobu 1 roku, s podmínkou bezdlužnosti zájemce vůči městu,
předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní
smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc; rada si
vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců

III.

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 UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 180027/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
60 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
60 000,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) – pokrytí mzdových a s tím souvisejících výdajů na
výkon veřejně prospěšných prací (nové pracovní místo).

bere na vědomí:
1. žádost Domova blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec, o peněžitý dar pro podporu
platby za projektovou dokumentaci na vybudování přístavby zařízení (zákonná povinnost zvětšení
minimální plochy pokojů, šířky dveří ad.)
2. přehled hospodaření města Počátky k 31.7. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
3. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až červenec 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
4. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až červenec 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. přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky od
společnosti WOMAN FOR WOMAN, o.p.s., Praha; finanční dar je určen na úhrady obědů žákům ze
sociálně slabých rodin – 16 žáků ve školním roce 2018/2019
2. žádost ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky na likvidaci 16 ks starých radiátorů z budovy
školy, vyměněných v průběhu letních prázdnin; likvidaci provedou Vodotechnické služby s.r.o.,
Počátky
3. na základě doporučení Likvidační a škodní komise rady města vyřazení majetku z evidence
příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky k 31.7. 2018; návrh na vyřazení majetku podala
inventarizační komise na základě provedené inventury ze dne 27.7. 2018, nařízené usnesením
č. 68 RM - viz inventární soupis
4. nabídku zástupce O2 Czech Republic a.s. na možnost ponechání telefonní budky (bez telefonního
aparátu) na autobusovém nádraží v Počátkách v ul. Stodolní; budka bude využita příspěvkovou
organizací Kulturní zařízení města Počátky za účelem zřízení veřejně přístupné knihovny pro
návštěvníky města; náležitosti týkající se převodu vlastnictví k telefonní budce a následný provoz
přebírá Kulturní zařízení města Počátky

určuje:
1. v souladu s ust. § 166 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v plat. zn., se zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn. pozd.
předp., nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a
správě, ve zn. pozd. předp., s účinností od 1. srpna 2018 plat a jeho složky ředitelce příspěvkové
organizace Mateřská škola Počátky, se sídlem Komenského sady 556, okres Pelhřimov

bere na vědomí:
1. program Václavských slavností 2018, které se budou konat v sobotu 22. 9. 2018 od 10.00 hodin
V.

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

bere na vědomí:
1. Zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 6.8. 2018 ve věci zajištění programu
a stravování pro návštěvu z partnerské obce Konolfingen při účasti na Václavských slavnostech
2018
VI.

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. 3237/7 a
p.p.č. 3248/8 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, na uložení nového kabelu NN pro stavbu „Počátky, Sídliště, K3234/21 – kabel
NN“ (připojení zahrady p.p.č. 3234/21 u Sídliště v Počátkách k el. síti), za jednorázovou úplatu
věcného břemene v předpokládané výši 2.300,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného
radou města
2. vypracování projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci „Smuteční síně v Počátkách – oprava a
stavební úpravy spojené s rozšířením zázemí“, projektovou kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA,
s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, z důvodu naplnění podmínek stanovených novelou
vyhlášky č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (na základě požadavku Krajské hygienické stanice Kraje
Vysočina je nutné vypracovat PD na rekonstrukci smuteční síně včetně bezbariérového přístupu);
PD v ceně 90.750,- Kč vč. DPH bude uhrazena ze schválených prostředků určených na projekční
práce
3. vypracování projektové dokumentace (PD) na stavební úpravy „Mateřská škola v Počátkách –
oprava a stavební úpravy prostor po bývalé školní kuchyni a úprava zázemí pro učitelky“ projektovou
kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA, s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, z důvodu využití
nových prostor v přístavbě MŠ; PD v ceně 127.500,- Kč vč. DPH bude uhrazena ze schválených
prostředků určených na projekční práce
4. vypracování projektové dokumentace (PD) na odvodnění „Pešinovy ulice u domu č.p. 671 - oddělení
kanalizace na dešťovou a splaškovou, odvodnění rekonstruované komunikace od ul. Pešinova
k mostku“, projektantem vodohospodářské části Ing. Čašek, projektantem rekonstrukce silničního
tělesa Ing. Šlechta; celková cena za vypracování PD (obě části) je 220.099,- Kč včetně DPH
(vodohospodářská část 171.699,- Kč, rekonstrukce silničního tělesa 48.400,- Kč) bude uhrazena ze
schválených prostředků určených na projekční práce
5. vypracování studie na využití prostoru mezi základní školou, sportovní halou, sokolovnou a
autobusovým nádražím - „Vypracování studie na využití prostoru na části pozemku p.č. 95/1“, dle
nabídky předložené Ing. Šlechtou, Projektová a inženýrská kancelář, Malovcova 1080, Pacov, za
cenu 18.500,- Kč včetně DPH; osloveny byly celkem 4 projekční kanceláře, předložena byla jediná
nabídka
6. nabídku firmy SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, na provedení
veřejného osvětlení v ulici Moravská a Hejmanecká; firma uložila v uvedených ulicích kabelové
vedení NN pro firmu E-ON a nabízí dále provedení kabelového vedení VO a postavení nových
sloupů VO včetně světel v úseku pokládky NN:
• finanční náklady jsou rozpočítány na 1bm ve výši 862,94 Kč včetně DPH, celk. délka 600 m
• finanční náklady v rozpočtu pro celý projekt (včetně ul. Na Výsluní a části ul. Moravská) jsou
rozpočítány na 1 bm ve výši 1.233,08 Kč včetně DPH, celk. délka 1.143 m;
do nákladů nejsou započteny zemní práce, kabely VO budou přiloženy k vedení NN

7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, IČO 00248843,
se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem
(poskytovatel dotace) a Římskokatolickou farností Počátky, IČO: 65041712 se sídlem Náměstí T.G.
Masaryka 3, 394 03 Horní Cerekev, zastoupené administrátorem P. ThLic. Jaroslawem Zygmuntem
(příjemce dotace), k poskytnutí finanční dotace v celkové částce 32.045,- Kč na obnovu nemovité
kulturní památky „Oltář sv. Dominika v kostele sv. Kateřiny – restaurování I. etapa a další související
práce“; poskytnutí dotace bylo podmíněno získáním účelového finančního příspěvku od Ministerstva
kultury České republiky prostřednictvím obce s rozšířenou působností; celkové náklady na
restaurování v rozsahu I. etapy činí 159.045,- Kč
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi Městem Počátky, IČO 00248843,
se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem
(poskytovatel dotace) a Římskokatolickou farností Počátky, IČO: 65041712 se sídlem Náměstí T.G.
Masaryka 3, 394 03 Horní Cerekev, zastoupené administrátorem P. ThLic. Jaroslawem Zygmuntem
(příjemce dotace), k poskytnutí finanční dotace v celkové částce 30.037- Kč na obnovu nemovité
kulturní památky „Oltář sv. Vincenta z Pauly v kostele sv. Kateřiny – restaurování V. závěrečná
etapa a další související práce“; poskytnutí dotace bylo podmíněno získáním účelového finančního
příspěvku od Ministerstva kultury České republiky prostřednictvím obce s rozšířenou působností;
celkové náklady na restaurování v rozsahu V. etapy činí 150.037- Kč
VII.

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

schvaluje:
1. komisi pro otevírání obálek na akci „Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí, ulice
Hejmanecká a ulice Na Výsluní v Počátkách“, ve složení:
Ing. Jan Toscher – jednatel, fi. STAVONA Tender, spol. s.r.o., Pražská 2230/8, Jihlava
Jana Dubová – zadavatel, fi. STAVONA Tender, spol. s.r.o., Pražská 2230/8, Jihlava
Mgr. Karel Štefl – starosta města Počátky
2. komisi pro vyhodnocení nabídek na akci „Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské náměstí,
ulice Hejmanecká a ulice Na Výsluní v Počátkách“, ve složení:
Ing. Jan Toscher – jednatel, fi. STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, Jihlava
Petr Zadák – vedoucí stavebního odboru MěÚ Počátky
MUDr. Pavel Heřmánek – člen rady města
Karel Šimánek – člen Rady města Počátky
Mgr. Karel Štefl – starosta města Počátky
náhradníci: Jana Dubová – zadavatel, fi. STAVONA Tender, spol. s.r.o., Pražská 2230/8, Jihlava
Štěpán Černoš – člen rady města
Vladimíra Doležalová - referent stavebního odboru MěÚ Počátky
Bc. David Brýna, DiS – referent stavebního odboru MěÚ Počátky
3. zahájení zkušebního provozu nadstandartní služby na lince osobní autobusové dopravy ke spojům
železniční dopravy ve Stojčíně na dobu 6 měsíců, s možností zrušení spojů po uplynutí zkušební
doby (bude sjednáno smluvně); předpokládané finanční náklady na 2 spoje činí 52.500,- Kč/rok
(7 km x 250 dní/rok x 30,- Kč/km) a budou zahrnuty do rozpočtu roku 2020; podle nabídky Odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina by od prosince 2019 mohla být
provozována linka č. 311/70,71 Batelov – Kaliště – Počátky – Popelín - Jindřichův Hradec na trase
Počátky, aut.nádr. – Stojčín a zpět; spoje zajistí odvoz cestujících od rychlíku České Budějovice –
Jihlava a přivezení cestujících z Počátek na rychlík do Českých Budějovic (využití v průběhu roku
8 – 15 cestujících)
4. zajištění cisterny na pitnou vodu pro občany místní části Léskovec po dobu 2 týdnů od 27.8. do 10.9.
2018 z důvodu nedostatku vody ve vlastních studních; zařízení bude zapůjčeno za částku
500,- Kč/den; přistavená cisterna bude naplněna pitnou vodou, následně bude doplňována ze
zásobníků města Počátky

5. vyjednat se sousední obcí Jihlávka podmínky možného připojení na podzemní vrt Ji-2 na parcele č.
610/1 (vrt je hluboký 70m, vystrojen je ocelovými zárubnicemi o průměru 219 mm do hloubky 40 m,
v hloubce přes 40 m je bez výstroje a průměr vrtu je 205 mm, vydatnost vrtu je 3,2 l/s), kterým by
bylo možné zajistit dodávku pitné vody do vodojemu v lese pod pramenem sv. Markéty a doplnit tak
případný deficit pitné vody pro město Počátky; návrh možné trasy pro uložení vodovodního potrubí
z polyuretanu v délce cca 1,25 km byl s vlastníky pozemků projednán s předběžným souhlasem
(obec Jihlávka, p. Radka Hanzálková, Lesy ČR a Šém a.s.)
6. zábor místa pro konání veřejné akce pro děti, pořádané sdružením politických stran a nezávislých
kandidátů „Společně pro Počátky“, zastoupeným p. Kateřinou Černošovou, Moravské nám. 274,
Počátky; veřejná sportovní akce pro děti se uskuteční dne 15.9. 2018 v době od 10,00 do 17,00
hodin v ulici Komenského sady (před ZŠ) a přilhlém parku

neschvaluje:
1. závaznou objednávku prezentace města v knize „Kouzelná místa v České republice, s fotografickou
sbírkou; kniha je dostupná v ČR, Rakousku, Holandsku, na Slovensku či v online prodeji pro turisty
z celé Evropy; balíček za 16.000,- Kč bez DPH (1 ks výtisku v české verzi zdarma, možnost
nákupu se slevou, grafické zpracování dvoustrany v knize, zpracování textu z dodaných podkladů,
zpracování překladů do jazykových mutací, propagace v doprovodných materiálech, zařazení na
web k projektu: www.kouzelnamista.com

bere na vědomí:
1. nabídku p. Marie Tupé, trv. bytem Jírovcova 77/2132, 370 04 České Budějovice, na prodej (zřeknutí
se) podílu na opuštěném domku v ul. Tovární č.p. 108, Počátky, ve prospěch města Počátky; nabytí
části nemovitosti (vlastnický podíl 1/9) přijetím daru ve prospěch města bylo zamítnuto již na 19.
zasedání ZM dne 14.9. 2010

V Počátkách dne 29. srpna 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

