čj.: 686/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 65

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 4. června 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. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 88/4 o výměře 38 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Horní Vilímeč, předem
určenému zájemci p. Karlu Kocourkovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 21, Počátky, za cenu minimálně
10,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy; pozemek se nachází vedle nemovitosti žadatele a v současné době ho nikdo neudržuje

nedoporučuje zastupitelstvu schválit:
1. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části st.p.č. 218 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Počátky, včetně chátrajících dřevníků, předem
určenému zájemci p. Aleši Janků, trv. bytem Horní 51, Počátky, za cenu minimálně …..,- Kč/m2,
s tím, že nabyvatel uhradí potřebné rozdělení parcely geometrickým plánem, daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o parcelu na uzavřeném
prostranství (dvoře) domu č.p. 49 v Horní ulici (vlastník město Počátky)

doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí:
1. Zápis a usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 17.4. 2018 ve věci kontroly splnění usnesení 20. zasedání kontrolního výboru, kontroly
usnesení rady města č. 59, 60 a 61 a kontroly usnesení zastupitelstva města č. 21 a 22
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 66. zasedání rady ve středu 27.6. 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 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:
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. 180018/2018
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
1 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
1 000,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryta finanční podpora pro Linku bezpečí, která byla
schválena na 64. zasedání rady města dne 16. května 2018.

2. poskytnutí dotace z rezervy rozpočtu města ve výši 48.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy
Římskokatolické farnosti Počátky, Náměstí T. G. Masaryka 3, Horní Cerekev, zastoupené
administrátorem farnosti P. ThLic. Jaroslawem Zygmuntem, na základní opravu varhan umístěných
v kostele Božího těla na hřbitově v Počátkách; podle zprávy p. Karla Zadáka, varhanáře, TroubskoVeselka, Brno, je nutné v I. etapě opravit ventilátor, zhotovit nový měch s příslušenstvím, nový
regulátor vzduchu a vzduchovody a dodat zákryt na ventilátor, po opravě vše petrifikovat včetně
podlahy pod měchem (červotoč); podmínkou bude finanční spoluúčast farnosti při následujících
etapách
3. nabídku inzerce v periodiku Regionální listy pro prezentaci města Počátky v připravované
speciální příloze „CESTY MĚSTY“ (vyjde 27.6. 2018 nákladem cca 60 tis. ks); na straně formátu
A4 budou prezentovány informace z historie a současnosti města, poznání, památek, kultury,
sportu a jiných zajímavostí; prezentace za cenu 5.000,- Kč bez DPH bude hrazena z rezervy rady
4. zpracování iRatingového hodnocení města Počátky za rok 2017 od společnosti CRIF-Czech Credit
Bureau, a.s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 262 12 242; výsledný
certifikát bude sestaven na základě informací o vývoji dvaceti klíčových finančních ukazatelů a
sedmi nefinančních ukazatelů za poslední tři roky, s výsledkem úspěšnosti hospodaření
hodnoceného subjektu; náklady za zpracování ve výši 5.000,- Kč bez DPH budou hrazeny
z rezervy rady

bere na vědomí:
1. čerpání rozpočtů příspěvkových organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky, Mateřská škola
Počátky, Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum Počátky za období 1. čtvrtletí roku
2018
2. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až květen 2018 s daňovými příjmy
za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011, ve vztahu k upravenému rozpočtu
3. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až květen 2018 v porovnání se stejným
obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, ve vztahu ke schválenému rozpočtu
IV.

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

bere na vědomí:
1. informaci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o dočasném
vybavení venkovního altánu za budovou školy, vyřazeným nábytkem (15 školních lavic a 30 židlí);
prostor altánu bude využit pro výchovně vzdělávací činnost žáků v květnu a červnu 2018
V.

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

schvaluje:
1. Plán činnosti a úkolů Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky pro rok 2018, doplněný o připomínky
Valné hromady společnosti
VI.

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

schvaluje:
1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 883/4,
p.p.č. 884/1, p.p.č. 183/2, p.p.č. 321/33, p.p.č. 321/36, p.p.č. 321/34, p.p. č. 321/26 a p.p.č.921/1
v k.ú. Horní Vilímeč, která je 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 nového kabelu NN a umístění kabelového pilíře pro stavbu „Horní Vilímeč –
obnova NN k ČD“, za jednorázovou úplatu věcného břemene v předpokládané výši 71.800,- Kč
bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města

2. smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4526/1 v k.ú. Počátky, která je 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 „Počátky.
R.Armády K358, Jelínek – kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene v předpokládané
výši 1.730,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města; smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením RM č. 47 ze dne 28.6. 2017
3. pronájem části p.p.č. 4135/7 a části p.p.č. 4132/6 o celkové výměře 24 m2 v k.ú. Počátky panu
Davidovi Kopečnému, trv. bytem Sídliště č.p. 577, Počátky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce, za nabídkovou cenu 10,- Kč/m2/rok, za účelem umístění mobilní plechové garáže
4. sjednání podnájmu mezi nájemníkem nebytových prostor v č.p. 535, ul. Tyršova, Počátky (bufet
na autobusovém nádraží) p. Davidem Kyselou, trv. bytem Revoluční č.p. 44, 589 01 Třešť a
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle, z důvodu umístění
a provozování bankomatu v prostorách objektu a jeho napojení na společnou elektřinu, dále
souhlasí s výměnou 2 ks zbývajících oken; podnájem bude placen každý měsíc a budou do něho
promítnuty náklady spojené se stavebními úpravami při zabudování a zprovozněním bankomatu
5. nejvýhodnější cenovou nabídku na „Restaurování fasády domu č.p. 21 Počátky“, předloženou fi.
MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice, v celkové ceně díla 304.300,- Kč bez DPH
(349.645,- Kč s DPH); k podlimitní veřejné zakázce malého rozsahu na provedení stavebních prací
restaurování fasády, erbu, pamětní desky, žulového ostění vrat a podezdívky domu, byly vyzvány 3
firmy, v řádné soutěžní lhůtě byly doručeny 2 nabídky
6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Českým rybářským svazem, místní
organizací Počátky, z.s., Žižkova 589, 394 64 Počátky, IČO 00515248 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého rybářského svazu, MO Počátky v roce 2018
7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Českým svazem včelařů, základní
organizací Počátky, o.s., Sídliště 573, 394 64 Počátky, IČO 71219811 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého svazu včelařů, o.s., ZO Počátky v roce 2018
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Českým svazem chovatelů, základní
organizací Počátky, Rudé armády 312, 394 64 Počátky, IČO 70921474 „příjemcem“, k poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností
Českého svazu chovatelů, ZO Počátky v roce 2018
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Junákem – českým skautem, střediskem
Sušený tresky Počátky, z.s., Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 18310524 „příjemcem“, k
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených
s činností Junáka – českého skautu, střediska Sušený tresky Počátky v roce 2018
10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Mgr. Jitkou Sadílkovou Senior klubem,
Lipárky 531, 394 64 Počátky, nar. .. „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
4.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Senior klubu v roce 2018

11. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Klubem Deskových her Počátky, z.s.,
Vodičkova 148, 394 64 Počátky, IČO 04678044 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 7.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Klubu Deskových
her Počátky v roce 2018
12. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a MC Lvíček, z.s., Sídliště 577, 394 64
Počátky, IČO 22900454 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 16.000,- Kč na
pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností MC Lvíček v roce 2018
13. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Příležitostným rozruchem, z.s., Na
Hradbách 35, 394 64 Počátky, IČO 05936594 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 11.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností Příležitostného rozruchu
v roce 2018
14. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a SRPDŠ při ZŠ O. Březiny, Počátky
z.s., Komenského sady 387, 394 64 Počátky, IČO 03438457 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností SRPDŠ
při ZŠ Počátky v roce 2018
15. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a SH ČMS – Sborem dobrovolných
hasičů Počátky, Žižkova 583, 394 64 Počátky, IČO 63893771 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 15.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s činností SH ČMS
– Sboru dobrovolných hasičů Počátky v roce 2018
16. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi Městem Počátky, Palackého
nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 „poskytovatelem“ a Počáteckou dechovkou, z.s., Družstevní
432/13, 588 51 Batelov, IČO 062753662 „příjemcem“, k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
3.000,- Kč na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s nákupem techniky pro Počáteckou
dechovku v roce 2018

bere na vědomí:
1. žádost p. Danuše Hrubé, trv. bytem Počátky, Na Výsluní č.p. 640, o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou Počátky; žádost bude zařazena do evidence žadatelů, v případě uvolnění
vhodného bytu bude žadatelka oslovena; poplatek ve stanovené výši 1.200,- Kč byl uhrazen při
podání žádosti dne 23.5. 2018
VII.

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

schvaluje:
1. žádost spolku Příležitostný rozruch, zastoupený Mgr. Michaelou Kešnerovou, Na Hradbách č. 35,
Počátky, o spolupráci při organizaci akce „SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI“ v prostoru parku mezi
základní školou a sokolovnou v Počátkách, pořádané v sobotu 11.8. 2018 s cílem využití
veřejného prostoru ke společenskému životu; dále rada souhlasí:
• s poskytnutím bezplatného pronájmu veřejného prostranství v parku v prostoru mezi základní
školou a Sokolovnou dne 11.8. 2018 a to v rozsahu dle přiloženého plánku
• se zajištěním bezplatného odvozu odpadků po skončení akce
• s užitím městského znaku na reklamních materiálech a s uvedením města jako partnera akce
instalace stánků a ostatního vybavení bude probíhat v pátek 10.8. 2018 od 18,00 hodin a úklid
parku v neděli 12.8. 2018 dopoledne

bere na vědomí:
1. podpisovou akci proti informačním hlášením veřejným rozhlasem v místní části Heřmaneč“,
předloženou dne 24.5. 2018 vlastníky nemovitostí č.p. 16 a č.p. 3 v místní části z důvodu žádosti
o zrušení hlášení veřejným rozhlasem, doprovázeným hlasitou hudbou, které ruší poklidnou
atmosféru v obci a obsah hlášených informací je pro podepsané občany nezajímavý, souhlasí
však s hlášením v případě zpráv zajišťujících bezpečnost občanů v místní části (požáry, povodně,
ozbrojené konflikty, jaderné nebezpečí ad.); podpis připojilo 18 vlastníků rekreačních objektů
v obci a 2 občané přihlášení v obci k trvalému pobytu; rada konstatuje, že intenzita zvuku rozhlasu
byla již snížena a požadavek bude znovu posouzen po vyjádření občanů s trvalým pobytem v obci

V Počátkách dne 12. června 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

