čj.: 147/2019/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 7

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 28. ledna 2019

Rada města Počátky

I.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:
1. termín konání 8. zasedání rady města v úterý 19.2. 2019 od 15,00 hodin v kanceláři starosty
města
II.

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

schvaluje:
1. rozpočtové změny roku 2019 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. 19001/2019
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
59 680,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
59 680,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara
Březiny Počátky na podporu projektu „ZŠ Počátky – hygienické zařízení“.
Rozpočtové opatření č. 190002/2019
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
561 281,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřská škola
o částku
561 281,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva školství z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
výzvy „Šablony II“ je určena pro Mateřskou školu Počátky.
Rozpočtové opatření č. 190003/2019
Zvýšení příjmů – Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu o částku
63 100,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
63 100,- Kč
Úprava souhrnného dotačního vztahu podle výše finančního vztahu schválené ve státním rozpočtu
k rozpočtu obcí na rok 2019. Přesná výše nebyla při schvalování rozpočtu města na rok 2019
známa. Navýšení dotačního vztahu bude přesunuto do rezervy rozpočtu.
2. úhradu členského příspěvku města Počátky ve „Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska“ (SHSČMS) na rok 2019, ve výši 1,20 Kč za občana trvale bydlícího v Počátkách a
místních částech (celková částka 3.076,- Kč); město je členem od 28. ledna 1992

bere na vědomí:
1. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky ve výši
140.000,- Kč na doplnění chybějících finančních prostředků na položce 5 169 – Nákup služeb
ostatní (pořádání kulturních akcí); kulturní akce - Den přírody, Pivní slavnosti a Václavské slavnosti
byly financovány z dotačního titulu „Fond malých projektů 2018“ a uznatelné náklady budou
uhrazeny až v průběhu roku 2019 ve výši 341.317,92 Kč (částka bude předkontována interním
dokladem v roce 2018 jako příjmy příštích období MD 388 00, D 672 32)
2. informaci fi. EKO-KOM a.s. o množství vytříděných odpadů z obalů ve městě Počátky v období od
1.10. do 31.12. 2018 a odměnu pro Město Počátky ve výši 81.300,50 Kč (za zajištění zpětného
odběru vč. bonusu za minimální dostupnost sběrné sítě a za zajištění využití odpadů z obalů)
3. přehled hospodaření města Počátky k 31.12. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
III.

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

schvaluje:
1. člena rady města p. Erika Dufka jako odpovědnou osobu pro zastupování města Počátky ve věci
kontroly obsahu Facebookových stránek příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
2. členy Redakce Počáteckého zpravodaje v souladu se schváleným statutem: Mgr. Jan Mazanec,
Jitka Zlukyová a Lucie Bulíčková, DiS
3. písemné napomenutí vedoucímu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
za neprovedené navýšení platových tarifů zaměstnancům organizace dle platného nařízení vlády
a z důvodu nesplnění povinnosti statutárního zástupce odejmutí osobního příplatku, jako
nenárokové složky platu, za měsíce únor 2019 až červen 2019

bere na vědomí:
1. přehled všech společensko - kulturních a sportovních akcí, plánovaných ve městě Počátky
v kalendářním roce 2019, předložený vedoucím Kulturního zařízení města Počátky
2. zprávu vedoucího příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o projektu „Česko německý fond budoucnosti“, jehož součástí je vzájemné nastudování divadelní inscenace
3. oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny během
pololetních prázdnin; školní družina bude v pátek 1.2. 2019 uzavřena, pravidelný provoz bude
zahájen dne 4.2. 2019 od 6,30 hodin
IV.

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

bere na vědomí:
1. zápis z jednání zástupců města Počátky se zástupci občanů místní části Léskovec ve věci
nedostatku pitné vody v soukromých studnách v Léskovci a požadavku nutné výstavby nového
vodovodního řádu s využitím dotačních programů
V.

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

schvaluje:
1. vypsání poptávkového řízení (výzvy k předložení nabídky) na Vypracování projektové dokumentace
s provedením autorského dozoru na akci „Rekonstrukce domu č.p. 186 Počátky“; jedná se
o výběrové řízení na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb. v platném znění; návrh zadání na vypracování PD je zpracován podle podmínek
návrhu vlády na dotaci na pořízení sociálních a dostupných bytů; pro hodnocení nabídek je určeno
kritérium „ekonomické výhodnosti“ (80% cena díla a 20% složení realizačního týmu)

2. Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na Vypracování projektové dokumentace
s provedením autorského dozoru na akci „Rekonstrukce domu č.p. 186 Počátky“; ve složení:
Petr Zadák, vedoucí stavebního odboru MěÚ Počátky
Bc. David Brýna, DiS., referent stavebního odboru MěÚ Počátky
Karel Šimánek, člen zastupitelstva města, předseda Komise pro regeneraci MPZ
MUDr. Pavel Heřmánek, člen rady města
Mgr. Karel Štefl, starosta města
3. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/508, uzavřenou mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČO: 04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, zastoupenou supervizorem Ing. Miroslavem Kotem (CETIN) a Městem Počátky,
IČO: 00248843 se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupeným starostou
Mgr. Karlem Šteflem (stavebník), na změnu trasy komunikačního vedení – sítě elektronických
komunikací ve vlastnictví spol. CETIN, jejíž rozsah je specifikován v cenovém a technickém návrhu;
po rozšíření komunikace při realizaci opravy povrchů v ulici Na Výsluní musí být sítě elektronických
komunikací přeloženy mimo vozovku; náklady budou hrazeny z rozpočtu II. etapy plánovaných
oprav místních komunikací
4. přepracování projektové dokumentace pro akci „Oprava komunikace ulice Moravská, Moravské
náměstí, ulice Hejmanecká a ulice na Výsluní v Počátkách“ v ceně 55.055,- Kč; na základě
doporučení zastupitelstva města bylo do projektové dokumentace zohledněno rozšíření komunikace
mezi domy č.p. 296 a 294 v ulici Moravská; majitelka domu č.p. 294 a přilehlé zahrady do této doby
nepotvrdila předběžný souhlas se směnou části zahrady za jiný přilehlý pozemek, případně nabídku
města na odkoupení zahrady a nelze proto vydat stavební povolení k opravě komunikace
5. řešení schodišťové bariéry v domě č.p. 442, ul. Žirovnická v Počátkách, dodávkou a montáží šikmé
schodišťové sedačky SA-ALFA od fi. Altech spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště;
na dráze 3 automatické zastávky, nosnost sedačky 160 kg, cena díla 220.000,- Kč bez DPH
(266.200,- Kč s DPH 21 %) + využití alternativy záruky 60 měsíců s příplatkem 12.000,- Kč bez
DPH; celkem posuzovány nabídky od 3 dodavatelů
6. prodloužení služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas (MR) pro Město Počátky nákupem
základní licence na 2 roky (od 1.2. 2019 do 31.1. 2021), za sníženou cenu 29.900,- Kč/rok;
sjednáním dvouleté služby získána další sleva ve výši 5%, bezúplatné rozšíření o doplňkové služby
v rozsahu připojení na externí systémy (aktuality z webu obce do aplikace MR a zprávy z MR na
vlastní Facebook obce); bude financováno z kapitoly rozpočtu místní správa
7. Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o výrobě audiovizuálního díla a poskytnutí licence“ uzavřené mezi
Městem Počátky se sídlem Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupeným Mgr. Karlem
Šteflem, starostou, IČO: 00248843, DIČ: CZ00248843 (objednatel) a JP STUDIEM Počátky se
sídlem Sídliště 574, 394 64 Počátky, zastoupeným p. Josefem Preisingerem (zhotovitel); platnost
smlouvy prodloužena na období od 1.1. 2019 do 31.12. 2020
VI.

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

schvaluje:
1. jednotlivé okruhy pro tvorbu Strategického plánu obce na období let 2020 – 2029: „Krajina“ (v plném
znění), „Kultura, sport a vzdělání“ (vyjmout plánování dalšího rozvoje – knihovna a koupaliště v centru
města), „Podnikání a rozvoj města“ (vyjmout revitalizaci podniku Agrostroj a doplnit likvidace, příp.
revitalizace nevyužívaných objektů nesloužících k danému účelu); témata pro jednotlivé okruhy
zpracoval Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., autorizovaný architekt pro obor územní
plánování (fi. Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor) na základě šetření v místě
a zapsaných požadavků občanů města při veřejném projednání přípravy strategického plánu
2. zakoupení 100 ks laserově gravírovaných kuličkových per Rainbow Alpha Soft Touch Stylus,
červené barvy s nápisem „MĚSTO POČÁTKY KRAJ VYSOČINA“, ve lhůtě do 30 dnů za
zvýhodněnou cenu 33,90 Kč/ks, s možností získání dalších 50 ks kuličkových per za sníženou cenu
19,90 Kč/ks a 50 ks kuličkových per zdarma

3. užití znaku města Počátky na internetových stránkách Rádia Česká Kanada, Nušlova 65/V,
377 01 Jindřichův Hradec (www.radioceskakanada.cz) a umístění loga Rádia Česká Kanada na
internetových stránkách města
4. uplatnění nároku města Počátky na náhradu škody v připravovaném přestupkovém řízení vedeném
Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem Havlíčkův Brod, při zjištěném zásahu
do vodního toku 10272465 na p.p.č. 3765/22 v k.ú. Počátky

bere na vědomí:
1. Veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Počátky, oprava a doplnění
chodníků v ul. Žižkova“, vydanou oddělením silničního hospodářství Městského úřadu Pelhřimov
na základě žádosti Města Počátky, IČ: 00248843, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky (stavebníka),
o vydání stavebního povolení, podané na základě plné moci v zastoupení právnické osoby ADVISIA
s.r.o., IČ: 24668613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
2. žádost Spolku LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
Město Počátky morálně podporuje vzpomínku na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, ale
nebude v den 60. výročí povstání vyvěšovat na budově úřadu nebo na jiném místě k tomu
určeném tibetskou vlajku .

V Počátkách dne 31. ledna 2019

Mgr. Karel Štefl
starosta města

