čj.: 567/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 63

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 4. května 2018

Rada města Počátky

I.

(dále jen rada) :

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

schvaluje:
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 ZU
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 180015/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku
241 913,20 Kč
Zvýšení výdajů – Základní škola
o částku
241 913,20 Kč
Účelová dotace od Ministerstva školství z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ je určena pro
Základní školu Otokara Březiny Počátky.
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. 180016/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
55 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Tělovýchova a zájmová činnost
o částku
55 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšena částka určená na podporu spolků. Částka je navyšována
na základě požadavku Komise pro spolkovou činnost.
Rozpočtové opatření č. 180017/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
6 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní záležitosti kultury
o částku
6 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude navýšen rozpočet Komise pro partnerskou spolupráci za účelem
nákupu věcného daru u příležitosti otevření hasičské zbrojnice v partnerské obci Lokca.
2. podání žádosti Města Počátky o dotaci na technické vybavení jednotky PO v požadované výši
dotace 35.000,- Kč od Kraje Vysočina; celkový rozpočet projektu na pořízení technického zařízení
HONDA ECT 7000 P G – elektrocentrála za účelem zvýšení akceschopnosti JSDH Počátky je
74.000,- Kč vč. DPH, podíl města 39.000,- Kč (52,7%)

II.

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

schvaluje:
1. zadání a vypracování studie na využití prostoru mezi ZŠ Počátky, sportovní halou, sokolovnou a
autobusovým nádražím, se záměrem umístění dětského hřiště, kontejnerů, místem pro stánkový
prodej a s přístupem pro zásobování restaurace Sport bar a bufetu s prodejnou masa a masných
výrobků

V Počátkách dne 10. května 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

