č.j.: 1357/2016/STAR.

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 3. ledna 2017

Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):
I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v navrženém znění

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

2. podle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: podání žádosti
o dotaci na plánované stavební úpravy (PD) „Oprava a stavební úpravy Základní školy v
v Počátkách – zařízení odborných učeben a zajištění bezbariérovosti přístupu a budov školy“;
součástí žádosti je projektová dokumentace s položkovým rozpočtem stavebních úprav a vybavení
učeben s kabinety; dále zastupitelstvo souhlasí v případě podpoření žádosti o dotaci z IROPu
s předfinancováním a spolufinancováním projektu z rozpočtu města
spoluúčast města + neuznatelné výdaje:
10% vlastní podíl z hlavních a vedlejších nákladů stavby
MTZ učeben a kabinetů
PD, VŘ, AD, TDI, BOZP a žádost
Neuznatelné stavební úpravy
Celkový podíl města

2,749.193,30 Kč
1,500.000,- Kč
220.000,- Kč
3,933.694,79 Kč
8,402.888,09 Kč

(bez DPH)
(bez DPH)
(bez DPH)*
(bez DPH)
(bez DPH)

Celkové náklady projektu činí cca 48 mil. Kč (bez DPH) – spoluúčast města tvoří 17,5 % z celkového
rozpočtu.
*PD
VŘ cca
AD cca
TDI + BOZP cca
Žádost
Celkem cca

271.000,- Kč
100.000,- Kč
250.000,- Kč
450.000,- Kč
15.000,- Kč
1,086.000,- Kč

(ceny jsou uváděny bez DPH)
zaokrouhleno 10% spoluúčast 120.000,- Kč (bez DPH)

Žádost (v případě získání dotace) cca dalších 100.000,- Kč (neuznatelné náklady)

pro 8

proti 2 - MUDr. M. Přibylová
Mgr. H.V. Konvalinková

zdržel se 3 – F. Vichr
nehlasoval - Š. Černoš
Ing. V. Přibyl
Mgr. P. Kešner

(přítomno 14)

3. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: záměr vyřešit soudní
spor č.j.: 1 C 304/2015-68 dohodou o převodu vlastnického práva mezi městem Počátky
(žalovaný) a Římskokatolickou farností Počátky (žalobce), jejímž předmětem jsou pozemky p.p.č.
4127/10, p.p.č. 4135/119, p.p.č. 4127/1, p.p.č. 4127/7, p.p.č. 4120/50 a p.p.č. 4135/16 v k.ú. Počátky;
zastupitelstvo konstatuje, že uvedené pozemky podléhají církevní restituci a vzhledem k tomu, že
nebyly splněny podmínky o převodu pozemku do vlastnictví obce dle § 1 zák.č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, necítí se město vlastníkem
předmětných pozemků; součástí mimosoudní dohody je podmínka uznání Římskokatolické farnosti
Počátky vlastnického práva městu Počátky k pozemkům p.p.č. 4117/1, p.p.č. 4119/4, p.p.č. 4119/3
a p.p.č. 1092 v k.ú. Počátky

pro 11

II.

proti 0

zdržel se 3 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová
Mgr. H.V. Konvalinková

(přítomno 14)

Neschvaluje:

1. podle § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zvýšení financování
o částku
327 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
327 900,- Kč
Snížením naspořených prostředků z minulých let (částka na projekty z roku 2016) budou pokryty
projektové práce na akci „Stavební úpravy základní školy – zřízení odborných učeben a zajištění
bezbariérového přístupu do budov školy“.

pro 4

proti 4 - MUDr. M. Přibylová
Mgr. H.V. Konvalinková
Mgr. P. Kešner
Ing. V. Přibyl

zdržel se 5 – F. Vichr
nehlasoval - Š. Černoš
Mgr. K. Holý
M. Pavlíček
Ing. L. Janko
MUDr. P. Heřmánek

V Počátkách dne 4.1. 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

(přítomno 14)

