čj.: 1354/2018/STAR

VÝPIS USNESENÍ

číslo: 3

RADY MĚSTA POČÁTKY
ze dne 10. prosince 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 města schválit:
1. vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 64/4 o celkové výměře pozemku cca 60 m2 (orná půda)
v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému zájemci p. Petru Jelínkovi, trv. bytem Vesce č.p. 44,
Počátky, za cenu minimálně 50,- Kč/m2; jedná se o pozemek před domem žadatele a jeho
odkoupením nebudou dotčeny inženýrské sítě ve vlastnictví Města Počátky (vodovodní řád,
kanalizační řád ani ochranné pásmo vodovodního řádu) a nebude omezena budoucí výstavba
chodníku; na uvedené parcele se nenachází sítě v majetku VTS s.r.o. Počátky
2. oprava v návrhu na uvolnění finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na
investiční akce pro rok 2019 v položkách:
•
•

rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Moravská, Moravské nám.
a ul. Hejmanecká
(původně 11,000.000,- Kč)
18,800.000, Kč
rekonstrukce chodníků na městském hřbitově (původně 500.000,- Kč)
250.000,- Kč

3. doplnění rozdělení finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2019 (3,500.000,- Kč):
•

oprava povrchu chodníku v zahradě u Nemocnice Počátky

4. změny rozpočtu Vodotechnických služeb s.r.o., Horní č.p. 87, Počátky, pro rok 2018 v provozech:
Péče o vzhled obce – navýšení rozpočtu o 200.000,- Kč (doplnění finančních prostředků
převedených na údržbu místních komunikací)
Místní komunikace - navýšení rozpočtu o 100.000,- Kč (na pokrytí všech letošních nákladů);
výdaje za opravy místních komunikací zažehlovací technologií překročily dvojnásobně plánované
náklady; nákup odfrézované asfaltové drtě s následným využitím při rekonstrukci účelových
komunikací a semletí starého asfaltu z ulic Zahradní a Sládkova (z předchozího roku)
5. vstup Města Počátky do Dobrovolného svazku obcí Sompo, se sídlem Roučkovice 63, 395 01
Pacov, a dále pak Smlouvu o vytvoření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Sompo a Stanovy
Dobrovolného svazku obcí Sompo
6. Statut Počáteckého zpravodaje včetně ceníku inzerce s účinností od 1.1. 2019 a ke dni 31.12.
2018 ruší Statut Počáteckého zpravodaje schválený dne 27.9.2016 na 13. zasedání Zastupitelstva
města Počátky

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
1. Zápis a usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 18.11. 2018 ve věci porovnání plnění daňových příjmů, dále pak doporučení návrhu na
schválení příjmové části rozpočtu města na rok 2019, úpravy původně navrhované rezervy
rozpočtu města a úpravy výdajové části rozpočtu po projednání požadavků na pracovním jednání
zastupitelstva

2. Zápis a usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného
dne 3.12. 2018 ve věci seznámení členů výboru s náplní činnosti a z kontroly usnesení Rady města
Počátky č. 1 a 2/2018
3. situaci projektové dokumentace na akci „Maloobchodní prodejna a nájemní obchodní jednotky
Počátky“, předloženou investorem A+R s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice,
v zastoupení projekční kanceláře PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. a proti předložené
dokumentaci nemá námitek; stavba bude umístěná v lokalitě Z14 za čerpací stanicí pohonných
hmot v Počátkách
II.

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

schvaluje:
1. termín konání 4. zasedání rady města v úterý 8.1. 2019 od 15,00 hodin v kanceláři starosty města
III.

dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

schvaluje:
1. rozdělení odpovědnosti členů rady města podle specializace za příslušnou oblast v samostatné
působnosti města:
Mgr. Karel Štefl, starosta města: plní zákonem dané povinnosti, např. svolává zasedání
zastupitelstva města a předkládá program jednání, stanovuje pravidla jednání rady města a
předkládá návrh jednacího řádu rady, řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek) a dále
plní úkoly v oblasti přenesené působnosti, integrovaného záchranného systému, protipovodňových
opatření, hasičského záchranného sboru a jeho zásahové jednotky, odpovídá za informování
veřejnosti, podílí se na spolupráci a sdružování města, zaměstnanosti, projednává záležitosti
s dlužníky a náhrady škod podle § 38 odst. 6 a 7 zákona o obcích, odpovídá za otázky občanství,
oslav, soutěží a akcí pod patronací města, odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, předkládá
návrhy v rámci rozvojového plánu města, územního plánu města a rozpočtového výhledu města,
dohlíží na ochranu majetku města (pozemky, budovy, bydlení), prodeje (zcizení) majetku města,
účastní se na finančních kontrolách (závěrečný účet města, přezkum hospodaření města); dále
odpovídá za chod Vodotechnických služeb s.r.o. (veřejné osvětlení, čistotu města, zásobování
pitnou vodou, kanalizaci a čističku odpadních vod), plní úkoly na úseku sboru dobrovolných hasičů
a jejich zásahové jednotky (JPO II) a úkoly na úseku sportovních a volnočasových aktivit
Ing. Marie Hrnčířová, místostarostka: řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek),
propaguje město, odpovídá za cestovní ruch, kulturu, kulturní rozvoj, plní úkoly v sociální oblasti
včetně odpovědnosti za pečovatelskou službu
Erik Dufek, člen rady: spravuje webové stránky města, vyhledává nové technologie komunikace,
kontroluje úroveň elektronizace jednotlivých provozů městského úřadu a příspěvkových organizací
města, má na starosti základní školství, dopravu, dopravní značení, řeší odpadové hospodářství a
dohlíží na správu hřbitova
MUDr. Pavel Heřmánek, člen rady: dohlíží na stavební práce a ostatní investiční akce, plní úkoly
v oblasti péče o starší občany, řeší otázky zdravotnictví a hygieny, dohlíží na podnikatelské prostředí
a činnost spolků ve městě
Jitka Zlukyová, členka rady: má na starosti mateřskou školu, muzejnictví, plní úkoly v oblasti
památkové zóny města a na úseku památkové péče, dohlíží na parkové úpravy, plochy městské
zeleně, květinovou výzdobu, veřejná prostranství podle § 34 zákona o obcích a na péči o zvířata
členové rady v rámci své odpovědnosti vyvíjí aktivitu při vyhledávání vhodných dotačních titulů

IV.

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. 180037/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
77 849,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
77 849,- Kč
Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek SDH na
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II.
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. 180038/2018
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
2 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
2 000,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryt nákup 2 ks nástěnných map „100 let Česká republika“.
Použití rezervy rady bylo schváleno na 2. zasedání Rady města Počátky dne 20. listopadu 2018.
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. 180039/2018
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
19 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
19 000,- Kč
Dar od firmy ECOBAT za umístění v soutěži v„Baterkománie“ je určen na akci „Zasaď si svůj strom“.
2. použití rezervního fondu (energie) příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky,
Komenského sady č.p. 387, 394 64 Počátky, podle § 30 odst. 4, zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k posílení fondu investic v celkové částce 782.279,52 Kč (včetně
DPH); fond investic bude následně podle § 31 odst. 2, písm.a) cit. zákona použit k navýšení
peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku – na opravu fasády základní
školy (budova I. stupně)
3. rozpočtovou změnu v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky,
Komenského sady č.p. 387, 394 64 Počátky – Školní jídelny, přesunem částky 40.000,- Kč
z rozpočtované položky 5169-Konzultace na položku 5171-Opravy a udržování (30.000,- Kč) a na
položku 5139-Materiál (10.000,- Kč), z důvodu neplánovaných oprav ve školní jídelně (oprava
vzduchotechniky, plotny a chladničky) a nákupu kancelářských potřeb, nádobí a úklidových
prostředků
4. změnu využití finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky v roce 2018
na účtu 501-Nákup materiálu; prostředky určené na nákup záclon a povlečení byly dále využity
na nákup nádobí (talíře, hrnečky, skleničky) a nerezových roštů do dřezů
5. zakoupení multifunkční tiskárny do ředitelny příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky
v hodnotě cca 10.800,- Kč a dále použití finančních prostředků ve výši 4.100,- Kč na dofinancování
náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců MŠ; bude hrazeno z příjmů vybraných
nad rámec schváleného rozpočtu (navýšené školné)
6. dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31.12. 2003 uzavřené pod č.j. 1590/2003 mezi
Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova sokolovny
v Počátkách do dočasného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se mění Čl. II odst.1 a
nájem se sjednává počínaje dnem 1. ledna 2004 a jeho trvání se stanovuje na dobu určitou do
31. prosince 2019 a dále pak čl. IV odst. 4 a celková výše ročního nájemného pro rok 2018 činí
350.000,- Kč

7. návrh vedoucího příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na poskytnutí slevy pro
TJ Spartak Počátky za pronájem sokolovny (sálu s výčepem) k účelu pořádání schůze se zábavou
(vstupné dobrovolné) ke 130. výročí založení nejstarší městské organizace; z celkové částky
pronájmu ve výši 2.650,- Kč byla poskytnuta sleva 1.000,- Kč

bere na vědomí:
1. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky za období leden
až září 2018
2. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky za období leden až září 2018
3. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden až září
2018
4. čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky za období leden až září 2018
5. přehled hospodaření města Počátky k 30.11. 2018, předložený vedoucí finančního odboru MěÚ
Počátky
6. porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až prosinec 2018 (do 7.12. 2018)
s daňovými příjmy za stejné období let 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 ve vztahu
k upravenému rozpočtu
7. vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden až prosinec 2018 (do 7.12. 2018) v porovnání
se stejným obdobím v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012, ve vztahu ke schválenému
rozpočtu
V.

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

schvaluje:
1. poskytnutí nenárokových složek platu – v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, mimořádných jednorázových odměn vedoucím příspěvkových organizací a vedoucím
organizačních složek včetně ostatních zaměstnanců za plnění pracovních úkolů v roce 2018;
výše odměn je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

bere na vědomí:
1. vyjádření vedoucího příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky v souvislosti
zproštění nájmu budovy Sokolovny v Počátkách pro účely pořádání svatební hostiny
2. předložení záznamu o docházce zaměstnankyně příspěvkové organizace Kulturní zařízení města
Počátky při zajišťování velkých městských a kulturních událostí
3. sdělení příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o otevírací době – Infocentra
a Knihovny v době vánočních svátků, dále pak návrh nového ceníku na pronájem pokojů
v Sokolovně a návrh nové grafiky Počáteckého zpravodaje
4. sdělení příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o uzavření školní družiny
a školní jídelny v době vánočních prázdnin ve dnech od 22.12. 2018 do 2.1 2019; pravidelný
provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od 3.1. 2019
5. sdělení příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky o uzavření školy v době vánočních
prázdnin ve dnech od 24.12. 2018 do 2.1. 2019
VI.

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

schvaluje:
1. plošné navýšení mzdových tarifů zaměstnancům Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky o 6 %,
na základě návrhu jednatele společnosti, s účinností od 1.1. 2019, s přihlédnutím k propojení
mezd zaměstnanců VTS s.r.o. s úrovní platů v nepodnikatelské sféře, kde budou takto zvýšeny
platy v návaznosti na státní rozpočet; poměr mzdových nákladů k výkonům zůstane v souladu
s požadavky valné hromady na ekonomiku společnosti

2. vyplácení příplatku za pohotovost zaměstnancům Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky při
provádění zimní údržby na místních komunikacích v měsících listopad až duben, ve výši 10,- Kč
za hodinu (za víkend částka 480,- Kč na osobu), s účinností od 1.1. 2019, dle návrhu jednatele
společnosti, z důvodu vytíženosti 4 zaměstnanců (ve dvojici každý druhý týden) a jejich omezení
v mimopracovní době
3. doplnění Operačního plánu zimní údržby na základě návrhu jednatele Vodotechnických služeb s.r.o.,
Horní č.p. 87, Počátky:
v bodě 4. Neudržované komunikace
a) cesty, chodníky: schody vedoucí z ulice Tovární do uličky Pod brankou;
důvodem je malý provoz, technická a časová náročnost při údržbě schodů; úsek bude v zimním
období označen tabulkou „V zimě se neudržuje“ a bude nainstalována mechanická zábrana (řetěz)
pro zabránění vstupu na schodiště

bere na vědomí:
1. Technický audit na Vodovod a kanalizace Počátky společnosti Vodotechnické služby s.r.o. Počátky,
zpracovaný technickým auditorem Ing. Tomášem Kučerou, Ph.D, zapsaným na seznamu
technických auditorů vedeným Ministerstvem zemědělství
VII.

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

schvaluje:
1. pro nové volební období (2018 – 2022) zřízení Komise pro regeneraci městské památkové zóny
jako poradní a iniciativní orgán rady města a jmenuje:
členy komise:

Šimánek Karel
Kyba Bohuslav
Zlukyová Jitka
Filipová Marie
MUDr. Přibylová Miloslava
Mgr. Konvalinková Hana
za MěÚ
Zadák Petr
za Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Hrbek Vít;
předsedu orgánu navrhne komise na svém 1. zasedání, následně bude jmenován radou města
2. pro nové volební období (2018 – 2022) zřízení Letopisecké komise jako poradní a iniciativní orgán
rady města a jmenuje:
členy komise:

Mgr. Lahodná Blanka
Filipová Marie
Zlukyová Jitka
Ledvinka Jaroslav;

předsedu orgánu navrhne komise na svém 1. zasedání, následně bude jmenován radou města
3. pro nové volební období (2018 – 2022) zřízení Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost jako
poradní a iniciativní orgán rady města a jmenuje:
členy komise:

za MěÚ

Nováčková Ludmila
Ing. Peroutka František
Král Petr
Bulíčková Lucie, DiS
MUDr. Heřmánek Pavel
Baštová Veronika
Černoš Štěpán
Mgr. Kešner Michal, MSc.
Doležalová Vladimíra;

předsedu orgánu navrhne komise na svém 1. zasedání, následně bude jmenován radou města

4. pro nové volební období (2018 – 2022) zřízení Komise pro partnerskou spolupráci jako poradní a
iniciativní orgán rady města a jmenuje:
předsedu komise:
členy komise:

za MěÚ

Dufek Erik
Ficková Eva
Mgr. Králová Helena
Lehejček Adolf
Moravcová Radoslava
Plášilová Hana
Ing. Hrnčířová Marie
Mgr. Štefl Karel
Dufková Martin
Mgr.Janáková Michaela
Ing. Přibyl Václav
Švecová Jana

5. pro nové volební období (2018 – 2022) aktualizaci Povodňové komise města Počátky:
předsedu:
místopředsedu:
tajemníka komise:
členy komise:

hlídkovou službu:
zapisovatelku:
VIII.

Mgr. Štefl Karel
Ing. Hrnčířová Marie
Marek Václav
Jelínek Oldřich
Ing. Kadlec Drahoslav
Povolný Aleš
Janko Vladimír
Zadák Petr
Hůša Pavel
Bc. Brýna David, DiS
Trostová Zdeňka

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. 4474/10
a p.p.č. 4474/5 v k.ú. Počátky, které jsou 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 pro stavbu „Počátky, Žižkova 471 – obnova
příp. NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 2.650,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města
2. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4469
a 3472/40 v k.ú. Počátky, které jsou 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 kabelového pilíře pro stavbu „Počátky, Krátká RD
K3472/55 – kabel NN“, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 4.800,- Kč bez DPH
dle platného ceníku schváleného radou města
3. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 277/50,
p.p.č. 277/51, p.p.č. 277/52 a p.p.č. 4513/3 v k.ú. Počátky, které jsou 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 kabelového pilíře pro
stavbu „Počátky, Zahrádky Hejmanecká – kabel NN“ (připojení zahrádek u Městského rybníka),
za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 29.400,- Kč bez DPH dle platného ceníku
schváleného radou města

4. revokaci usnesení RM č. 69/2018 ze dne 25.7. 2018 část IV. odst.1, kterým byla schválena
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 453/2,
v k.ú. Prostý, 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 pro stavbu „Prostý, č.p. 16 Kůrka – kabel NN“ (připojení domu
č.p. 16 k el. síti), za jednorázovou úplatu věcného břemene v předpokládané výši 1.900,- Kč bez
DPH dle platného ceníku schváleného radou města; důvodem je požadavek E.ON Distribuce,
a.s., na změnu trasy v technickém řešení stavby a s tím související změna výměry pozemku pro
stanovení výše jednorázové úplaty věcného břemene dle platného ceníku
5. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 453/2
v k.ú. Prostý, 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 pro stavbu „Prostý, čp. 16 Kůrka – kabel NN“, za jednorázovou úplatu
věcného břemene ve výši 6.800,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města
6. žádost p. Jakuba Tušila, trv. bytem Březinova č.p. 233, 394 64 Počátky, na dočasné uložení
palivového dřeva (kulatiny) na části p.p.č. 95/3 v k.ú. Počátky (cca 8 x 4 m) až do doby jeho
zpracování, nejdéle na dobu 3 měsíců od data rozhodnutí

neschvaluje:
1. žádost p. Miroslava Stupky, trvale bytem Rudé armády č.p. 308, 394 64 Počátky, o povolení
optimalizačních úprav - posunutí plotu u pronajaté části p.p.č. 27/1 (nájemní sml. č.j. 860/2015/st.)
z důvodu stáří plotu a skutečnosti, že plot stál na svém místě již před shora sjednaným pronájmem;
dále neschvaluje likvidaci původních sloupků se šňůrou na sušení prádla v těsné blízkosti pronajaté
části p.p.č. 27/1 a pořízení otočného sušáku na prádlo na náklady žadatele a jeho umístění na dvůr
domu č.p. 308 z důvodu nesouhlasného vyjádření některých nájemníků z domu č.p. 308;
záhonový pruh na dvoře domu č.p. 308, který má žadatel pronajatý jako zahrádku (pachtovní
smlouva č.j. 566/2016/st) může dále využívat s podmínkou výsadby pouze jednoletých rostlin
IX.

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

schvaluje:
1. použití kopie znaku Města Počátky na pohled k připravovanému setkání přátel Fan clubu Petra
Nováka a Viktora Sodomy, které se uskuteční v Rekreačním středisku Valcha Počátky ve dnech
od 21.6. do 23.6. 2019

nepřijímá usnesení:
1. k nabídce na výrobu leteckých snímků v režimu šikmého snímkování od společnosti JAS AIR CZ
spol. s r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou

bere na vědomí:
1. koordinační studii na využití prostor mezi sportovní halou, autobusovým nádražím, bufetem,
sokolovnou, základní školou a tartanovým hřištěm v Počátkách
2. přehled o průběhu budování kontejnerových stanovišť ve městě Počátky a v jeho místních částech
3. záměr výstavby větrných elektráren ve správním území obce Počátky, předložený fi. Meridian
Nová Energie s.r.o., Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary

V Počátkách dne 17. prosince 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

