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VÝPIS USNESENÍ

číslo: 38

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 1. března 2017

Rada města Počátky
I.

(dále jen rada) :

dle ust. § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

postupuje zastupitelstvu města k projednání:
1. žádost zástupce Iniciativy „Počátky překvapí“, p. Jana Voharčíka ml., trv. bytem Moravská č.p. 259,
Počátky, o poskytnutí veřejných prostor a záštity od města Počátky na pořádání akce „Design piknik
2017“ (datum pořádání 12.8. 2017), kterou zajistí ve spolupráci s Kulturním zařízením města
Počátky; pro organizaci akce žádá:
•
•
•
•

poskytnutí záštity od města Počátky v hodnotě 100.000,- Kč na pokrytí částečných nákladů
hudební produkce festivalu
udělení výjimky na posunutí nočního klidu od 00,00 hodin v den pořádání akce
zajištění bezplatného odvozu odpadků po skončení akce
povolení k použití znaku města Počátky na reklamních materiálech akce a uvedení města jako
hlavního oficiálního partnera;

v případě neschválení uvedených požadavků žádá o
•
•
•

bezplatné poskytnutí veřejného prostranství vč. mobiliáře na ploše celého Palackého náměstí
ve dnech od 11.8. do 12.8. 2017
bezplatné připojení do elektrické sítě po celou dobu trvání akce
zajištění zákazu parkování po dobu trvání akce na celém náměstí a zákazu vjezdu osobních
automobilů na náměstí

rada doporučuje doplnit k žádosti rozpočet na uvedenou akci o předpokládaný příjem
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 39. zasedání rady města v pondělí 13.3. 2017 od 16,00 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. rozpočtové změny roku 2017 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. 170006/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci únoru 2017 za měsíc leden 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170007/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
372 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
372 600,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina z prostředků účelové dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby (dotace je od roku 2015 poskytována
prostřednictvím krajů). Dotace pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby
přijetí dotace rozpočtovány z vlastních zdrojů. Účelový znak 13305.
b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 170008/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
372 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
372 600,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské
služby. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 170009/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
2 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
2 800,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí příspěvku pro FOKUS Vysočina, který byl
schválen na 35. zasedání rady města dne 11. ledna 2017.
2. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč z rezervy rozpočtu města ve prospěch Střediska rané
péče SPRP, pobočky České Budějovice, Kněžská č.p. 8, 370 01 České Budějovice IČO: 75094975,
jako finanční podporu rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením; jedná se o terénní
službu poskytující klientům možnost zachování kvalitního žití v přirozeném prostředí; v současné
době službu rané péče ve městě Počátky využívají 2 klientské rodiny
IV.

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

pověřuje:
1. zástupce města a jeho zařízení k přístupu do aplikace Mobilní rozhlas při zadávání mimořádných
událostí a jiných důležitých informací pro občany města Počátky a jeho místních částí:
• starosta města
• místostarosta
• vedoucí KZM Počátky a pracovnice informačního centra
• tajemník MěÚ
• pověřený pracovník stavebního odboru

bere na vědomí:
1. písemné vyjádření p. Ludmily Nováčkové, trv. bytem Počátky, Pešinova 169, k formě rozvázání
pracovního poměru mezi její osobou a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky
2. spotřebu odebraného zemního plynu v příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky za
rok 2016 vč. vyúčtování a porovnání s roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015
3. statistiku návštěvnosti Turistického informačního centra Počátky v roce 2016, tržby z prodeje zboží
a porovnání s návštěvností v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015

4. informaci příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o výsledku soutěže pro
zřizovatele turistických informačních center se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016; v Kategorii –
zřizovatelé TIC dle počtu obyvatel v obci do 5.000 obyvatel se přihlásilo do soutěže celkem 22
soutěžících a TIC Počátky se umístilo na 2. místě
5. záznamy o úkonech předcházejících kontrole ze dne 25.1. 2017, provedených Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina, územním odborem Pelhřimov, v místě kontroly Kino Počátky,
Palackého nám. 7 a v objektu Sokolovna Počátky, Tyršova 252, ve věci ověření odstranění
nedostatků zjištěných při tematické kontrole v roce 2016; zjištěné nedostatky byly odstraněny
a k výkonu zahájení kontroly nebude přistoupeno
V.

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

schvaluje:
1. umístění hasičské techniky SDH Počátky, po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice, v prostoru
garáží Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky - areál sídliště 585
VI.

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

pověřuje:
1. stavební odbor MěÚ Počátky ve spolupráci s členem rady p. Martinem Pavlíčkem zpracováním a
podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny, z programu „Sportoviště 2017“ – program na podporu
výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina; jedná se o
modernizaci šaten sportovního areálu a obnovení veřejného fitness centra v přístavbě sportovní
haly v Počátkách
VII.

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

schvaluje:
1. smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4091/4, p.p.č. 4095/1 a p.p.č. 4133/2 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
kabelu NN pro stavbu „SF29072905067 Počátky, Nádražní - obnova“, za jednorázovou úplatu
věcného břemene v celkové výši 47.106,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou
města; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla
schválena usnesením RM č. 7 ze dne 12.3. 2007
2. nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektu „Rekonstrukce otopné soustavy č.p. 1
Počátky“, předloženou ve výběrovém řízení fi. GASKOM - servis s.r.o., Zahradní 597, 394 64
Počátky, v celkové ceně díla 224.845,00 Kč s DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo;
výběrového řízení se účastnily 3 firmy, ve stanoveném termínu byly předloženy 2 nabídky, které po
10,00 hod. dne 23.2. 2017 v sídle zadavatele otevřela a posoudila stanovená komise
3. nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektu „Oprava fasády budovy č.p. 30 Počátky“,
předloženou fi. WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova č.p. 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, v celkové
ceně díla 490.000,- Kč bez DPH (592.900,- Kč s DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo;
výběrového řízení se účastnilo 7 firem, v závěrečném kole elektronické aukce nabídly cenu za
zhotovení pouze 2 firmy; výběrové řízení bylo vedeno od 12,30 hod. dne 2.2. 2017 do 13,30 hod.
dne 27.2. 2017

bere na vědomí:
1. žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, podanou p. Evou
Čižmadiovou, trv. bytem Stojčín č.p. 55; 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 7.2. 2017
2. žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách, podanou p. Jiřím
Ramžou, trv. bytem Počátky, Tovární 128; žádost bude zařazena do evidence žadatelů o umístění
do DPS a v případě uvolnění vhodného bytu bude žadatel vyrozuměn; poplatek ve stanovené
výši 1.200,- Kč byl uhrazen při podání žádosti dne 16.2. 2017

VIII.

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

schvaluje:
1. změnu dopravního značení na Riegrově náměstí v Počátkách z důvodu zamezení parkování před
domem č.p. 164 (na st.p.č. 73/1) ve vlastnictví p. Aleše Janků, trv. bytem Horní č.p. 51, 394 64
Počátky, umístěním dopravního značení na p.p.č. 4524/50 ve vlastnictví Města Počátky před
hranicí domů č.p. 164 a č.p. 386, a to svislé dopravní značky B 29 – zákaz stání s dodatkovou
tabulkou E 12 - mimo zásobování a dodatkovou tabulkou E 8d – úsek platnosti; vzniklé náklady
uhradí žadatel
2. podání žádosti města Počátky o dotaci v rámci programu „Památkově chráněná území 2017“
z Grantového programu Kraje Vysočina, na podporu obnovy nepamátkových objektů na území
památkových rezervací a zón, za účelem plánované opravy fasád u budov č.p 31 a č.p 32 na
Palackého náměstí
3. provedení úpravy chodníku před vchodem do bytového domu č.p. 569 na Sídlišti v Počátkách
na vlastní náklady žadatelů – Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 569 v Počátkách
(v zastoupení čl. výboru Miroslava Mezery, Miloslava Brabce a Jiřího Soukupa), z důvodu zajištění
bezbariérového vstupu do domu při připravovaném vybudování výtahu a splnění podmínek pro
možné čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj; jedná se o vybudování nakloněné roviny
o velikosti 315 x 150 cm se sklonem 1:10 (snížení o 15 cm v délce 150 cm dle platných směrnic);
pozemek před vchodem je ve vlastnictví města Počátky
4. prodej automobilu tov. zn. TATRA 148 CAS 32 p. Milanu Rafajovi, trv. bytem Zádveřice č.p. 353,
763 12 Vizovice, IČO 76226484, DIČ CZ7809034156, za cenu 85.000,- Kč; před zakoupením
nového zásahového vozidla TATRA CAS 20 bylo vozidlo využíváno SDH Počátky

pověřuje:
1. člena rady p. Štěpána Černoše přípravou podmínek na vyhlášení výběrového řízení na právní
zastupování města Počátky ve vzniklých sporech

bere na vědomí:
1. propočet nákladů základní technické vybavenosti (ZTV) v zóně Z2 v Počátkách:
• pro rodinné domy 560,- Kč/m2 + 200,- Kč/m2 cena pozemku při výkupu
celkem výměra 17.439 m2 vč. pozemků, které nejsou ve vlastnictví města (bez pozemků č. 1,
4 a 3248/59 o celkové výměře 2.757 m2)
• pro rodinné domy a bytové domy 513,- Kč/m2 + 200,- Kč/m2 cena pozemku při výkupu
celkem výměra 19.047 m2 vč. pozemků, které nejsou ve vlastnictví města (bez pozemků č. 1,
4 a 3248/59 o celkové výměře 2.757 m2)
2. písemnou stížnost podanou vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky
p. Ludmily Markové na nevhodné chování člena rady p. Štěpána Černoše
3. Závěrečnou zprávu od Veřejného ochránce práv (ombudsmana), Údolní č.p. 39, 602 00 Brno, o
šetření podnětu Ing. Luďka Coufala, trv. bytem Stodolní, 511, 394 64 Počátky (stěžovatele), ve věci
obtěžování hlukem a zplodinami, působenými kamionovou dopravou při zásobování skladového a
distribučního centra společnosti „PRANTL Masný průmysl s.r.o.“, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p.
46, 394 68 Žirovnice, v chladírenských skladech v ulici Stodolní v Počátkách
4. návrhy autobusových a vlakových jízdních řádů zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina
(nový dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny); v několika případech je v návrzích spojení
zajištěno s přestupem na jiný autobus nebo vlak, případně se nově navržené linky výrazně liší od
stávajících nejen dobou jízdy, ale také trasou; dle navržených jízdních řádů budou zavedeny
přestupní jízdenky včetně časových předplatných jízdenek .

V Počátkách dne 8. března 2017
Mgr. Karel Štefl
starosta města

