čj.: 99/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 57

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 10. ledna 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. vyhlášení záměru na převod st.p.č. 438/2 (oddělena z p.p.č. 438 – ostatní plocha) o výměře 13 m2
a p.p.č. 439/4 (oddělena z p.p.č. 439 – ostatní plocha) o výměře 48 m2 v k.ú. Vesce u Počátek,
předem určenému zájemci p. Jiřímu Dvořákovi, trv. bytem Vesce 42, 394 64 Počátky, za cenu
minimálně 10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady
spojené s uzavřením smlouvy; pozemky má žadatel v současné době oploceny, nesoulad byl zjištěn
při geometrickém zaměření sousedního pozemku jiného vlastníka; na uvedených pozemcích se
nenachází sítě v majetku a ve správě VTS s.r.o. Počátky
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 58. zasedání rady ve středu 31.1. 2018 od 15,15 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.20/2017 ze dne
19.12.2017 bod 16, kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2017 v souladu s rozpočtovými pravidly:
Rozpočtové opatření č. 170074/2017
Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
8 300,- Kč
Snížení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
8 300,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací nebyla do
konce roku 2017 připsána na účet města. Mzdové výdaje a s tím spojené sociální a zdravotní
pojištění budou pokryty do doby přijetí dotace snížením rezervy na granty.
Rozpočtové opatření č. 170075/2017
Snížení příjmů – Podpora ost. produkčních činností
o částku
Snížení výdajů – Podpora ost. produkčních činností
o částku
Snížení příjmů lesů z důvodu úhrady vystavených faktur až v roce 2018.

112 000,- Kč
112 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 170076/2017
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO placená poplatníky
Zvýšení příjmů – Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Snížení příjmů – Bytové hospodářství
Zvýšení příjmů – Poplatek za rekreační pobyt
Zvýšení příjmů – Poplatek z ubytovací kapacity
Zvýšení příjmů – Správní poplatky
Snížení financování
Navýšené příjmy budou převedeny do naspořených prostředků.

60 000,- Kč
100,- Kč
11 700,- Kč
60 000,- Kč
15 000,- Kč
100 000,- Kč
223 400,- Kč

o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku
o částku

2. 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. 18001/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
70 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volba prezidenta republiky
o částku
70 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění voleb
prezidenta České republiky.
3. zvýšení pokladního limitu na finančním odboru Městského úřadu Počátky ze současných
50.000,- Kč na 100.000,- Kč, z důvodu povinného vedení společné pokladny pro příjmy a výdaje
od roku 2018

bere na vědomí:
1. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až prosinec 2017 s daňovými příjmy
za stejné období let 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010 ve vztahu k upravenému rozpočtu
2. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až prosinec 2017 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 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. na základě doporučení Likvidační a škodní komise Rady města Počátky vyřazení majetku z evidence
příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky; 20 vyřazených předmětů bylo
využíváno k výuce a ve školní kuchyni; inventární soupis majetku vyřazeného v době do 31.12. 2017
tvoří přílohu tohoto usnesení
2. na základě doporučení Likvidační a škodní komise Rady města Počátky vyřazení majetku z evidence
Města Počátky; nefunkční lednice CALEX a rozbité manažerské křeslo z evidence MěÚ Počátky a
mobilní garáž z evidence SDH Počátky byly evidenčně zlikvidovány do 31.12. 2017
3. přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky od SRPDŠ
při ZŠ Otokara Březiny Počátky, z.s.; jedná se o mikrofon Lewitt LTS 240 v hodnotě 4.836,- Kč

bere na vědomí:
1. výsledky těžby a odvozu dřeva z Lesů města Počátky za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017; celkem
bylo vytěženo 1.909 m3 dřeva (suráky - vytěženo 115,2 m3, prodáno 114,95 m3 za 55.868,- Kč;
špalky - vytěženo 358,7 m3, prodáno 371,6 m3 za 390.089,- Kč; kulatina - vytěženo 1.337,81 m3,
prodáno 1.325,48 m3 za 2,448.832,- Kč; samovýroba 98 m3); celkem prodáno do této doby za
2,894.789,- Kč
V.

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

bere na vědomí:
1. zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 13.12. 2017
ve věci splnění usnesení 18. zasedání kontrolního výboru a kontroly usnesení rady města
č. 53 a 54

VI.

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

schvaluje:
1. pronájem nebytových prostor v č.p. 535, ul. Tyršova, Počátky – bufet na autobusovém nádraží
o výměře 58 m2, se skladem o výměře 16 m2 panu Davidu Kyselovi, trv. bytem Revoluční 44,
589 01 Třešť, za cenu nájmu dle předložené nabídky 500,- Kč/m2/rok, dále pak pronájem
části p.p.č. 95/1 v k.ú. Počátky o výměře 30 m2 (6 x 5m) – terasa za bufetem, za cenu nájmu
80,- Kč/m2/rok, s podmínkou správy přilehlých WC o výměře 15 m2 ve vlastní režii s tím, že WC
budou každý den v pracovní době veřejně přístupné a za zajištění provozu veřejného WC nebude
nájemné z podlahových ploch WC požadováno; pronájem sjednán od 11.1. 2018 na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou; nájemné bude hrazeno čtvrtletně a to vždy do 10 dne druhého měsíce
v daném čtvrtletí, v případě nezaplacení nájemného v daném čtvrtletí nebo hrubého porušení
nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Počátky, IČO: 00248843 se sídlem
Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky, zastoupené starostou Mgr. Karlem Šteflem (poskytovatel
dotace) a z.ú. FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod,
zastoupeným Michaelou Urbánkovou (příjemce dotace), na poskytování služby komunitního týmu
pro 4 občany města Počátky, v celkové částce 11.468,- Kč (dle zásad Kraje Vysočina je stanoven
podíl ve výši 3 %); částka bude pokryta z rozpočtu roku 2018
VII.

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

schvaluje:
1. žádost fi. ŠÉM, a.s. Riegrovy sady 38, 120 00 Praha 2, o souhlas vlastníka komunikace s umístěním
automatické závory na místní komunikaci do areálu Resortu Sv. Kateřina na okraji lesních pozemků,
s podmínkou zajištění vjezdu složek integrovaného záchranného systému a vozidel Lesů města
Počátky a dále pak zřízení odstavné plochy před závorou pro osobní automobily zaměstnanců firmy
a ostatních účastníků; komunikace je umístěná na p.p.č. 1118/2 v k.ú. Počátky a p.p.č. 324 v k.ú.
Heřmaneč u Počátek

neschvaluje:
1. žádost fi. Kamenosochařství Jiří Topič s.r.o., Jiráskovo předměstí 880/III, 377 01 Jindřichův Hradec,
o umístění stabilní reklamní plochy o rozměru konstrukce 180x110 cm, z toho zasklené plochy pro
reklamu 85x55 cm, na městském hřbitově v Počátkách

bere na vědomí:
1. sdělení odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov o udělení kolaudačního souhlasu stavebníkovi
– Městu Počátky, s užíváním stavby „Oprava komunikace ulice Sládkova Počátky“, umístěné na
pozemcích dle KN p.p.č. 4075/11 v k.ú. Počátky, povolené na základě stavebního povolení vydaného
dne 12.7. 2017 pod č.j. OD/585/2017-6-SP/Če .

V Počátkách dne 16. ledna 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

