289/2017/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 40

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 15. března 2017

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 41. zasedání rady města ve středu 5.4. 2017 od 16,30 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. přijetí nepeněžní výhry příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky v soutěži „Nakup a vyhraj“
(jedná se o 1. cenu nákupu dle vlastního výběru v hodnotě 17.000,- Kč od společnosti Baribal Kids
s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha 6–Bubeneč) a uděluje organizaci předchozí souhlas zřizovatele
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů
2. podání grantové žádosti z Fondu Vysočina – Naše škola 2017 (FV01969) „Grantový program na
podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku“, na výměnu
nevyhovujícího chladícího zařízení, které se nachází v suterénu školní kuchyně Základní školy
Otokara Březiny Počátky
3. podání grantové žádosti z Fondu Vysočina – Bezpečná silnice 2017 (FV01987) „Grantový program
zaměřený na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy“, za
účelem vybudování osvětlení přechodů pro chodce v ulici Stodolní (silnice II/132), od chodníku u
parkoviště před prodejnou COOP k domu č.p. 481
4. podání grantové žádosti z Fondu Vysočina – Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce
2017 (ZZ01984)
5. 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. 170014/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
150 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
150 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s činností jednotek SDH na
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II. Účelový znak 14004. Podíl obce na zabezpečení
akceschopnosti jednotky činí minimálně 20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční
dotace.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

V Počátkách dne 17. března 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

