č.j.: 365/2018/STAR.

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 27. března 2018

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 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

2. podle § 84 odst. 1 písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.4. 2018

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

3. podle § 55a odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozd. předpisů: Pořízení změny Územního plánu Počátky zkráceným způsobem:
a) změna lokality Z1 – nebude vypracována územní studie
b) změna zástavby lokality Z2 na převažující výstavbu rodinných domů
c) vyjmutí přesného umístění návrhu na vedení cyklostezky Počátky - Žirovnice
z územního plánu

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

4. podle § 47 odst.1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd.
předpisů: člena zastupitelstva Mgr. Karla Štefla k projednávání změny Územního plánu Počátky
zkráceným způsobem s pořizovatelem změny

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. Karel Štefl

(přítomno 14)

5. podle § 55a odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozd. předpisů: podání žádosti města Počátky o pořízení změny Územního plánu
Počátky na odbor výstavby – oddělení územního plánu Městského úřadu Pelhřimov

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

6. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Václav Přibyl

(přítomno 14)

7. § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na převod
části p.p.č. 25/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Heřmaneč u Počátek, předem určenému zájemci panu
Ing. Ladislavu Čepelkovi, trv. bytem U 1. baterie č.p. 55/1614, Praha 6, za cenu minimálně 10,- Kč/m2;
pozemek sousedí s nemovitostí č.p. 16, je zatravněn a bude využíván ke skladování palivového
dřeva a pro zachování přístupu do horní části své zahrady za domem; kupující nechá požadovanou
část na své náklady geometricky oddělit a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí

pro 9

proti 0

zdržel se 5 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Ing. Jan Třebický
Jitka Zlukyová
MUDr. Pavel Heřmánek

(přítomno 14)

8. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 453/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Prostý, předem určenému zájemci p. Haně
Konvalinkové, trv. bytem U Zahradního města č.p. 3190/2a, 106 00 Praha 10, za cenu minimálně
10,- Kč/m2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy; pozemek se nachází před domem č.p. 6 v místní části Prostý a do současné doby je
žadatelem udržován a využíván

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

9. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 437/2 o výměře 69 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému
zájemci p. Pavlu Hrnčířovi, trv. bytem Vesce č.p. 22, Počátky, za cenu minimálně 10,- Kč/m2 s tím,
že jako nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy;
jedná se o zatravněný pozemek u domu žadatele a je oplocen společně s další částí zahrady

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

10. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 4431/7 o výměře 9 m2 (travní porost), p.p.č. 4431/8 o výměře 11 m2 (ostatní plocha),
p.p.č. 4458/1 o výměře 1034 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 4439/3 o výměře 250 m2 (travní porost)
a st.p.č. 407/3 o výměře 87 m2 v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům p. Zdeňku Šimánkovi,
trv. bytem K Památné lípě 95/14, Říčany a Karlu Šimánkovi, trv. bytem Nádražní 426, Počátky,
za cenu minimálně 10,- Kč/m2; jedná se o pozemky, které se nachází u domu č.p. 339 (Kopejtkův
mlýn) a navazují na pozemky žadatelů; p.p.č. 4458/1 slouží jako přístupová cesta k domu (prašná
cesta), ostatní pozemky jsou zatravněny; nabyvatelé zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a
náklady spojené s uzavřením smlouvy

pro 13

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – Karel Šimánek

(přítomno 14)

11. podle § 85 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: kupní smlouvu
o nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky odkoupením p.p.č. 4115/19 o výměře 89 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Počátky, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem
za 8.900,- Kč, od pana Vladimíra Janko, trv. bytem Pešinova č.p. 606, 394 64 Počátky, v zájmu
majetkoprávního vypořádání vlastnictví k pozemkům pod místní komunikací v ulici Pešinova s tím,
že Město Počátky ponese veškeré náklady spojené s kupní smlouvou vč. daně z nabytí nemovitých
věcí

pro 13

proti 0

zdržel se 0

nehlasoval 1 – Ing. Lukáš Janko

(přítomno 14)

12. podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: převod nemovitosti
z majetku města v k.ú. Prostý, předem určeným zájemcům s tím, že jako nabyvatelé zaplatí daň
z nabytí nemovitých věcí, náklady za geometrické oddělení a další náklady spojené s uzavřením
smlouvy:
o výměře 31 m2
11,- Kč/m2
manželé Mgr. Radovan a Andrea Šmatovi, trv. bytem Bobkova č.p.
714/3, Praha 9

st.p.č. 1/8
za cenu
nabyvatelé

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

13. podle § 84 odst. 2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozdělení státní
finanční podpory od Ministerstva kultury ČR určené na opravu památek z Programu
regenerace MPZ a MPR na rok 2018, ve výši kvóty pro město Počátky 865.000,- Kč a podíl města
uvedený v tabulce, na připravené akce dle doporučení Komise pro regeneraci městské památkové
zóny takto:
Žadatelé
Naděžda Harnischová a Božena
Lehejčková, Horní ul. 45 – oprava omítek,
nový nátěr, nátěr vrat a vstupních dveří
Město Počátky, Palackého nám. č.p. 14 –
oprava fasády, obnova vstupních dveří a
kamenných prvků
Kešner a Krásl spol. s r.o., Palackého
nám. č.p. 15 – restaurování stěnové
malby salonu 1. NP
Mgr. Miroslava Samcová, Lázeňská čp.
340 – oprava vnitřních prostor
Římskokatolická farnost Počátky, Kostel
Sv. Jana Křtitele – restaurování vstupního
portálu Sv. Jana Křtitele s Beránkem
Celkem

Celkem v Kč

Vlastník
V Kč

Město
v Kč

175.176,-

70.658,-

17.518,-

87.000,-

-

113.661,74

112.000,-

225.661,74
bez DPH
381.835,bez DPH

3.903,-

932,-

377.000,-

136.000,-

54.400,-

13.600,-

68.000,-

221.375,-

375,-

1,140.047,74

129.336,-

Náklady města budou navýšeny u objektu města č.p. 14 o DPH,
Celkové výdaje města

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Dotace
v Kč

-

221.000,-

145.711,74

865.000,-

tj. 33.849,26 Kč
179.561,00 Kč

nehlasoval 1 – Mgr. Pavel Kešner

(přítomno 14)

14. podle § 84 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí
finanční dotace ve výši 140.000,- Kč na úhradu provozních výdajů pobočky Základní umělecké
školy Počátky v roce 2018 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona čís.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, uzavřenou
mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a
Základní uměleckou školou Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, 394 70 Kamenice nad Lipou,
IČ 72050918

pro 11

proti 0

zdržel se 2 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Pavel Heřmánek

(přítomno 13)

15. podle § 85 písm.j) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: poskytnutí bezúročné
finanční návratné výpomoci pro Via rustica z.s., Náměstí Svobody č.p. 330, 395 01 Pacov, IČO:
26982170, ve výši 50.000,- Kč z naspořených prostředků rozpočtu města let minulých, na dobu
1 roku; půjčka pomůže spolku překlenout přechodnou dobu mezi programovým obdobím 2007-2013
a 2014-2020, tj. před přijetím dotace na provozní výdaje spolku z IROP a PRV; v současné
době má MAS Via rustica odevzdanou a schválenou strategii pro zájmové území, do kterého spadá
i katastrální území města Počátky (v současné době může město žádat o dotace na rozvoj školství
a obecních lesů)

pro 10

proti 0

zdržel se 4 – Ing. Václav Přibyl
MUDr. Miloslava Přibylová
Ing. Jan Třebický
Jitka Zlukyová

(přítomno 14)

16. dle § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: rozpočtová
opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2018, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtová opatření k použití naspořených prostředků minulých let pro rok 2018 a investiční
rezervy rozpočtu 2018 (rozpočtová opatření č. 2/2018–č. 3/2018) – použití schváleno
na 20. zasedání zastupitelstva města dne 19. prosince 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zvýšení financování
o částku 19 075 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku 17 855 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
1 000 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví o částku
220 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na těchto akcích:
- rekonstrukce ulic Moravská, Hejmanecká, Moravské náměstí a Na Výsluní (komunikace,
chodníky a VO
- rekonstrukce ulice Rudé armády (od Palackého nám. po Mariánské + ulice Školní a ulička Pod
Brankou), oprava parkoviště před domem č.p. 623 a 624
- oprava hradební zdi za domem č.p. 243
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
Snížením investiční rezervy rozpočtu budou pokryty tyto akce:
- rekonstrukce oplocení školního hřiště
- rekonstrukce střešní krytiny na sportovní hale

o částku
o částku

1 300 000,- Kč
1 300 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2018
Zvýšení financování
o částku
160 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
160 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryto zpracování „Strategického plánu města
Počátky“.

Rozpočtové opatření č. 5/2018
Zvýšení financování
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
50 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryto poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
Via rustica z.s., se sídlem: náměstí Svobody č.p. 330, Pacov.
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Zvýšení financování
o částku
470 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
292 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana
o částku
178 600,- Kč
Převod nedočerpaných prostředků minulých let – komise pro partnerskou spolupráci a hasiči.

pro 13

proti 0

zdržel se 1 - Ing. Jan Třebický

(přítomno 14)

17. podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 23. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 12.6. 2018 od 18,00 hodin v zasedacím sále
č.p. 87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 13

II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 321/26 o výměře 2 340 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 331 o výměře 507 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Horní Vilímeč, předem určenému zájemci p. Danielu Kőnigovi, trv. bytem Horní
Vilímeč č.p. 37, Počátky, za cenu minimálně ….,- Kč/m2; jedná se o parcely v sousedství domu č.p.
37 směrem k železniční trati; nabyvatel zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením smlouvy

pro 14

III.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

Bere na vědomí:

1. dle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení
z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 13.12. 2017
ve věci kontroly splnění usnesení 18. zasedání kontrolního výboru a kontroly usnesení rady města
č. 53 a 54
Zápis a usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 14.2. 2018 ve věci kontroly splnění usnesení 19. zasedání kontrolního výboru a kontroly
usnesení rady města č. 55, 56, 57 a 58

pro 13

proti 0

zdržel se 1 – Ing. Jan Třebický

(přítomno 14)

2. podle § 84 odst. 2 písm.p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zprávu
o činnosti dobrovolného svazku obcí Nová Lípa za rok 2017

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

3. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů:
změny schválené na 56. zasedání rady dne 19.12. 2017
1. rozpočtová opatření 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. 170071/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
44 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
44 500,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO – materiální
a věcné vybavení jednotky
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. 170072/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
3 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
3 600,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí finančního příspěvku agentuře Agrotom
marketing na konání Marketingového večera podnikatelů a starostů Kraje Vysočina spojeného
s KONCERTEM v prostorách Kláštera premonstrátů v Želivě.
Rozpočtové opatření č. 170073/2017
Snížení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
271 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Veřejné osvětlení
o částku
271 800,- Kč
Snížením částky určené na rekonstrukci ulic Sládkova a Zahradní bude pokryta akce „Veřejné
osvětlení Zahradní ulice Počátky“.

změny schválené na 57. zasedání rady dne 10.1. 2018
1. rozpočtová opatření 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. rozpočtová opatření 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.

změny schválené na 58. zasedání rady dne 31.1. 2018
1. 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. 180002/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
191 540,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
8 308,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
183 232,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) – částečně posílení rezervy na spolufinancování
grantů, částečně pokrytí mzdových s tím souvisejících výdajů na výkon veřejně prospěšných prací.
Rozpočtové opatření č. 180003/2018
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
120 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Investiční přijaté transfery od krajů
o částku
48 700,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
168 700,- Kč
Investiční dotace Kraje Vysočina na akce „Výměna chladícího zařízení školní kuchyně“ a
„Osvětlení přechodu pro chodce ulice Stodolní“ – navýšení rezervy rozpočtu na spolufinancování
grantů.
Rozpočtové opatření č. 180004/2018
Zvýšení výdajů – Finanční vypořádání minulých let
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení financování
o částku
30 000,- Kč
Vratka nevyčerpané účelové dotace na volbu prezidenta v rámci finančního vypořádání se SR za
rok 2017 – pokryto prostředky z minulých let
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. 180005/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
30 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
30 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů - dofinancování výdajů na výkon veřejně
prospěšných prací částečně hrazených z účelové dotace Úřadu práce.
2. revokaci usnesení rozpočtového opatření č.170074/2017 schváleného na 57. zasedání rady dne
10.1. 2018 a mění v položce Snížení výdajů název paragrafu – „Péče o vzhled obce a veřejnou
Zeleň“ na paragraf – „Ostatní činnosti j.n.“; částka a popis zůstávají beze změn:

Rozpočtové opatření č. 170074/2017
Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
8 300,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
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.

změny schválené na 60. zasedání rady dne 14.3. 2018
1. rozpočtová opatření 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. 180006/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
o částku 1 565 996,68 Kč
Zvýšení financování
o částku 1 565 996,68 Kč
Účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj (ESF a SR) na akce „Technické zhodnocení stanice
IZS Počátky“ – převod do naspořených prostředků města.
c) při použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
provozních výdajů, a to do maximální výše 100 tis. Kč mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 180007/2018
Zvýšení příjmů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sběr a svoz komunálních odpadů
o částku
20 000,- Kč
Příjmy z prodeje popelnic pokryjí náklady na pořízení popelnic a plastových pytlů s logem SOMPO,
které jsou určeny pro prodej občanům.
e) platba daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
právnických osob apod.)
Rozpočtové opatření č. 180008/2018
Zvýšení příjmů – Daň z příjmu PO za obec
o částku 1 327 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku 1 327 200,- Kč
Daň z příjmu za činnosti, které je obec povinna zdanit. Tuto daň si obec pouze převádí mezi svými
účty, neodvádí ji finančnímu úřadu.

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Ing. Jan Třebický
Ing. Lukáš Janko

(přítomno 14)

V Počátkách dne 28.3. 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

