č.j.: 1321/2018/STAR.

USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 18. prosince 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 doplněném znění

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: člena Zastupitelstva
města Počátky pro spolupráci s odborem výstavby, oddělením územního plánu MěÚ Pelhřimov, při
pořizování Územní studie zastavitelné plochy Z2 vymezené územním plánem Počátky a ve smyslu
ust. § 47 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, určuje Mgr. Karla Štefla, starostu města

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů : člena Zastupitelstva
města Počátky pro spolupráci s odborem výstavby, oddělením územního plánu MěÚ Pelhřimov, při
pořizování Změny č. 1 územního plánu Počátky a ve smyslu ust. § 47 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, určuje Mgr. Karla Štefla,
starostu města

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

4. podle § 84 odst.2 písm.r) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Dodatky č. 3,
4 a 5 stanov Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa, se sídlem Mariánské náměstí 718, 394 94
Černovice, ve znění dle příloh

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

5. podle § 84 odst.2 písm.r) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů :
•
•
•

pro 15

Vstup Města Počátky do Dobrovolného svazku obcí Sompo, se sídlem Roučkovice 63,
395 01 Pacov
Smlouvu o vytvoření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Sompo
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Sompo

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

6. podle § 74 odst.3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: revokaci usnesení
1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Počátky - bod č. 8, kterým bylo schváleno v případě
souběhu výkonu více funkcí, poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva odměnu až do výše
souhrnu odměn za tři různé funkce a to:
člena rady města
předsedy výboru nebo komise
člena výboru nebo komise

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

7. § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: 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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

8. podle § 84 odst. 1 písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Obecně
závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1. 2019;
OZV č. 2/2018 ruší OZV č. 1/2018

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

9. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 63/2 o výměře pozemku 244 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) v k.ú. Vesce
u Počátek, předem určenému zájemci p. Pavlu Hrnčířovi, trv. bytem Vesce č.p. 22, Počátky, za cenu
minimálně 40,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením smlouvy; jedná se o pozemek u silnice III. třídy směrem na Horní Vilímeč - pod
vodojemem a sousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele (p.p.č. 63/1 a p.p.č. 64/3)

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – Ing. L Janko
V. Matějů
M. Povolný

nehlasoval 1 - Ing. Marie Hrnčířová

(přítomno 15)

10. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 207/9 o výměře cca 100 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Prostý, předem určenému
zájemci p. Evě Řezáčové, trvale bytem Přístavní č.p. 1108/34, Praha 7, za cenu minimálně
40,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením smlouvy; pozemek je užíván jako přístupová cesta k nemovitosti č.p. 34 (st.p.č. 34) ve
vlastnictví žadatelky

pro 11

proti 0

zdržel se 4 – Ing. L. Janko
Mgr. M. Slípka
V. Matějů
E. Dufek

(přítomno 15)

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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

12. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 88/6 o výměře pozemku 33 m2 (zahrada) v k.ú. Horní Vilímeč, předem určenému
zájemci p. Pavlu Bednaříkovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 5, Počátky, za cenu minimálně
40,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené
s uzavřením smlouvy; pozemek vedle silnice III. třídy vedoucí obcí sousedí s nemovitostí
žadatele

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

13. podle § 85 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Kupní smlouvu
č. SKUP/PE/2017/0347, NM 71/16, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 (prodávající),
převede do vlastnictví Města Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky (kupující), pozemkovou
parcelu č. 4136/1, ostatní plocha, o výměře 540 m2 v k.ú. Počátky, za stanovenou kupní cenu
80.870,- Kč; na parcele jsou umístěny monitorovací vrty (provedené při rekultivaci skládky), ovládací
šoupě hlavního vodovodního řádu a odlehčovací komora kanalizačního řádu

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

14. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce pro rok 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro 15

výstavba ZTV v lokalitě Z2 za panel. Sídlištěm
(cenu určí PD)
rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Moravská, Moravské nám.
a ul. Hejmanecká
18,800.000, Kč
rekonstrukce smuteční síně na hřbitově
3,800.000,- Kč
předláždění Horní ulice
2,640.000,- Kč
vybudování chodníku k RD v m.č. Vesce
1,500.000,- Kč
spoluúčast na opravě ul. Žižkova (obruby + chodník)
3,000.000,- Kč
rekonstrukce klubovny v m.č. Vesce
540.000,- Kč
rekonstrukce chodníků na městském hřbitově
250.000,- Kč
oplocení sběrných hnízd na tříděný odpad
360.000,- Kč
úprava parku mezi Sokolovnou, sportovní halou a ZŠ
(cenu určí PD)
rekonstrukce míst. komunikace a chodníku u Lipáreckého náměstí
(cenu určí PD)
rekonstrukce Pešinovy ulice (kanalizace + komunikace)
(cenu určí PD)
oprava části cesty u Komenského sadů mezi domy č.p. 232, 229 a 330 (cenu určí PD)
oprava komunikace k Městskému rybníku
bezbariérový přístup do budovy č.p. 442 - středisko obv. a zub. lékařů
regenerace Městské památkové zóny Počátky - spoluúčast
500.000,- Kč
- oprava fasády kostela Sv. Jana Křtitele
- rekonstrukce domu č.p. 49
kostel Sv. Kateřiny – sanace vnitřních omítek do 3 m + II. etapa
restaurování 2. bočního oltáře
420.000,- Kč

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

15. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozdělení
finančních prostředků z investiční rezervy města pro rok 2019 (3,500.000,- Kč):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro 15

vybudování chodníku u silnice III. třídy k m.č. Vesce
vybudování míst. komunikace z ul. Stodolní k parkovišti u LDN
rekonstrukce povrchu Vodičkovy ulice podél nádrže
oprava kanálových vpustí – průjezdní komunikace na Sídlišti
rekonstrukce travnatého povrchu hlavního fotbalového hřiště
vybudování vrtu, nákup a instalace nádrže na fotbalovém stadiónu
vybudování chodníku kolem tartan. hř. mezi ul. Tyršova a Březinova
obnova VO v m.č. Horní Vilímeč s ohledem na kabelizaci poklád. E.ON
výměna radiátorů v budově č.p. 387 v ZŠ – II. etapa
sanace krovu v ZŠ
nákup nových židlí do sborovny II. stupně v ZŠ - 20 ks
nákup nábytku do třídy č. 31 v ZŠ
zabetonování násypek na uhlí a oprava chodníku u ZŠ
nákup interaktivní tabule do další třídy v MŠ
rekonstrukce ředitelny v MŠ (stavební úpravy + nákup nábytku)
nákup nábytku do 3 dětských šaten v MŠ
výměna podlahových krytin ve dvou třídách v MŠ
oprava povrchu chodníku v zahradě u Nemocnice Počátky

proti 0

350.000,- Kč
50.000,- Kč

200.000,- Kč
250.000,- Kč

230.000,- Kč
160.000,- Kč
48.000,- Kč
80.000,- Kč
20.000,- Kč
112.000,- Kč
105.200,- Kč
64.200,- Kč
62.000,- Kč

zdržel se 0

(přítomno 15)

16. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci
finančních akcí na úrovni zpracování projektové dokumentace (PD) v roce 2019:
•
•
•
•

předláždění uličky Na Šancích
výstavba nové budovy na místě původní budovy č.p. 186 (pro realizaci
malometrážních bytů)
rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. V Cihelnách
úprava zeleně v městské části Komenského sady, na Mariánském náměstí,
podél Moravské ulice a v pěší zóně nad Tovární ulicí

PD
PD
PD
PD

v návrhu rozpočtu na rok 2019 je na zpracování projektových dokumentací vyčleněna částka
1,000.000,- Kč

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Bc. L. Bulíčková

(přítomno 15)

17. podle § 84 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
Rozpočet města Počátky na rok 2019 (dále jen rozpočet):
1) jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby)
v celkovém objemu příjmů 48,702.300,- Kč
v celkovém objemu výdajů 67,502.300,- Kč
Rozdíl ve výši 18,800.000,- Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let
2) stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu včetně financování je závazně uvedena v příloze
„Návrh rozpočtu Města Počátky na rok 2019“; (příloha ve schváleném znění tvoří nedílnou
součást prvopisu tohoto usnesení)
3) podle § 20 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
stanovuje zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města:
a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých
správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku stanovenou zastupitelstvem města
b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku
nepřekročitelné

c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v
roce 2018 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod
písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními
d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané
na výdajových položkách 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), 5169 –
nákup služeb ost. 5171 – opravy a udržování, 612. – dlouhodobý hmotný majetek (DHM);
podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění
rozpočtovaných příjmů
e) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu
na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2018
f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12
ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 – DDHM a 612. – DHM; výdaje
na těchto položkách budou hrazeny na základě předložených faktur
g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné
neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu
h) vedoucí finančního odboru MěÚ je pověřena rozpisem schváleného rozpočtu a je
oprávněna provádět změny v rozpisu rozpočtu
i) finanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií lze použít pouze k vymezenému
účelu
j) příspěvek na stravování, financovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení
poskytovat v maximální výši 35,- Kč na jeden odpracovaný den

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

18. podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
střednědobý výhled rozpočtu města Počátky na roky 2020 – 2024, zpracovaný vedoucí
finančního odboru jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství
města, ve smyslu ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

19. podle § 102 odst.2 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd .předpisů: vyhradit
radě města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením
rozpočtového roku 2018 v souladu s rozpočtovými pravidly

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

20. podle § 102 odst.2 písm.a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhradit
radě města provádění rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly a pro
provádění rozpočtových opatření stanovuje tyto podmínky:
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)
b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
c) při použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
provozních výdajů a to do maximální výše 200 tis. Kč mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva
d) při haváriích, při ohrožení životů a zdraví lidí nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu
e) platby daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň
z příjmu právnických osob apod.);
provedená opatření budou zastupitelstvu pravidelně předkládána na vědomí

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

21. podle § 84 odst.2 písm.b) 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:
Rozpočtové opatření č. 15/2018
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
33 902,- Kč
Zvýšení výdajů – Mateřské školy
o částku
33 902,- Kč
Navýšenými příjmy daně z hazardních her budou pokryty mzdové náklady spojené se
zabezpečením prázdninového provozu mateřské školy. Prostředky budou převedeny Mateřské
škole Počátky, IČO 70985014, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 16/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
100 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto schválené navýšení odměn neuvolněných zastupitelů a
členů komisí včetně výplaty odchodného. Částka zahrnuje i zákonné sociální a zdravotní pojištění.
Rozpočtové opatření č. 17/2018
Zvýšení příjmů - Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
350 000,- Kč
Příjem od KZM za pronájem nebytových prostor v Sokolovně bude převeden příspěvkové
organizaci Kulturní zařízení města Počátky, IČO 00366315, formou příspěvku na investice.
Rozpočtové opatření č. 18/2018
Zvýšení příjmů – Bytové hospodářství
o částku
340 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Nebytové hospodářství
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Bytové hospodářství
o částku
340 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nebytové hospodářství
o částku
200 000,- Kč
Navýšené příjmy bytového a nebytového hospodářství budou použity na krytí výdajů bytového a
nebytového hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 19/2018
Snížení příjmů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
890 000,- Kč
Snížení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
500 000,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
490 000,- Kč
Snížení původně rozpočtovaných příjmů z prodeje dřeva bude pokryto částečně snížením rezervy
výdajů u lesů a částečně snížením rezervy rozpočtu .
Rozpočtové opatření č. 20/2018
Zvýšení příjmů – Nakládání s odpady
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nakládání s odpady
o částku
90 000,- Kč
Navýšené příjmy odpadového hospodářství budou použity na krytí výdajů odpadového
hospodářství.
Rozpočtové opatření č. 21/2018
Zvýšení příjmů – Pozemní komunikace
o částku
11 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení přímů – Pohřebnictví
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
24 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
8 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Ost.čin.souvis.se službami pro obyvatelstvo o částku
32 500,- Kč
Zvýšení příjmů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Bezpečnost a veřejný pořádek
o částku
500,- Kč
Zvýšení příjmů – Činnost místní správy
o částku
9 000,- Kč
Zvýšení příjmů – Obecné příjmy z finančních operací
o částku
42 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
11 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
25 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
o částku
24 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
8 500,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba
o částku
20 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
9 500,- Kč
Snížení financování
o částku
94 500,- Kč
Nerozpočtované příjmy z vlastní činnosti budou z části použity k úhradě navýšených výdajů a
z části budou převedeny do naspořených prostředků.

Rozpočtové opatření č. 22/2018
Zvýšení příjmů – Daň z hazardních her
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO placená plátci
o částku
Snížení příjmů – Daň z příjmů FO placená poplatníky
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z příjmů právnických osob
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z přidané hodnoty
o částku
Zvýšení příjmů – Daň z nemovitých věcí
o částku
Snížení financování
o částku
Navýšené daňové příjmy budou převedeny do naspořených prostředků.

58 000,- Kč
800 000,- Kč
90 000,- Kč
55 000,- Kč
1 400 000,- Kč
700 000,- Kč
160 000,- Kč
3 083 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 23/2018
Snížení výdajů – Záležitosti vodních toků
o částku
90 000,- Kč
Snížení výdajů – Vodní díla v zemědělské krajině
o částku
55 000,- Kč
Snížení financování
o částku
145 000,- Kč
Snížení výdajů o částky určené na technickobezpečnostní dozor u vodního díla Valcha a
zpracování důsledků případné povodňové vlny. Tyto výdaje budou v roce 2018 realizovány
částečně a byly zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2019. Částka bude převedena do
naspořených prostředků.
Rozpočtové opatření č. 24/2018
Snížení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
500 000,- Kč
Jedná se o zrušení rezervy na platby DPH za město Počátky. Částka bude přesunuta do rezervy
rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 25/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
300 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
200 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
100 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto navýšení výdajů ve správě Vodotechnickách služeb s.r.o.
z důvodu nákupu recyklovaného asfaltu a jeho zpracování.
Rozpočtové opatření č. 26/2018
Zvýšení financování
o částku
360 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Nakládání s odpady
o částku
360 000,- Kč
Z naspořených prostředků bude pokryta výstavba, oplocení a zastřešení sběrných hnízd na
tříděný odpad.
Rozpočtové opatření č. 27/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
6 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
6 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto navýšení výdajů na úhradu režijních nákladů na
stravování žáků ZŠ a MŠ ve školní jídelně. Prostředky budou převedeny Základní škole Otokara
Březiny Počátky, IČO 75000814, formou příspěvku na činnost.
Rozpočtové opatření č. 28/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
39 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
39 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů budou pokryty výdaje na spoluúčast k dotaci
Kraje Vysočina na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky JPO - elektrocentrála
Rozpočtové opatření č. 29/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
100 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
100 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu bude pokryto zvýšení výdajů Pečovatelské služby. Prostředky budou
použity zejména na pokrytí mzdových a s tím souvisejících výdajů.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

22. podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 3. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v úterý 12.3. 2019 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p. 87 –
1. poschodí, ul. Horní Počátky

pro 15
II.

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

Neschvaluje:

1. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 65/2 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Vesce u Počátek, předem určenému zájemci
p. Renatě Pospíchalové, trv. bytem Tovární č.p. 100, Počátky, za cenu minimálně 200,- Kč/m2
s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením smlouvy;
pozemek je částečně zatravněn a nachází se na něm vzrostlé borovice a břízy; pracovník
životního prostředí přezkoumá zdravotní stav stromů a v případě vydání souhlasu s jejich
pokácením vyčíslí finanční hodnotu dřevní hmoty, kterou žadatelka při koupi pozemku uhradí

pro 10

proti 0

zdržel se 5 – J. Zlukyová
M. Povolný
Ing. L. Janko
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 15)

2. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod p.p.č. 883/6 o výměře pozemku 12 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Vilímeč, předem
určenému zájemci p. Pavlu Bednaříkovi, trv. bytem Horní Vilímeč č.p. 5, Počátky, za cenu minim.
…..,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy; pozemek vedle silnice III. třídy vedoucí obcí zajišťuje přístup z veřejné komunikace
na p.p.č. 88/4 sousedního vlastníka

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

3. podle § 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru na
převod části p.p.č. 4524/56 o výměře cca 42 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Počátky,
předem určenému zájemci p. Jiřině Zábranské, trv. bytem Lázeňská č.p. 10, Jánské Lázně, za cenu
minimálně ….,- Kč/m2; jedná se o zelený pás mezi domy č.p. 360 (st.p.č. 419/1 – vlastník Jiřina
Hrabíková) a č.p. 349 (st.p. č. 420 – vlastník Jiřina Zábranská), který je využíván jako přístupová
cesta na zahrádku žadatelky a zároveň jako vstup do domu p. Hrabíkové (č.p. 360); převod
požadované parcely není doporučen z důvodu zachování vstupu do obou nemovitostí; v případě
převodu parcely uhradí nabyvatel daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s uzavřením
smlouvy

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

4. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce pro rok 2019:
•

pro 2

dřevěná stavba - občerstvení na pláži přírodního koupaliště Valcha

proti 9 – Bc. L. Bulíčková
Ing. L. Janko
J. Zlukyová
A. Povolný
MUDr. P. Heřmánek
E. Dufek
F. Vichr
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

zdržel se 4 – V. Matějů
Mgr. M. Slípka
H. Koronzci
K. Šimánek

150.000,- Kč

(přítomno 15)

5. podle § 84 odst.2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: realizaci
finančních akcí na úrovni zpracování projektové dokumentace (PD) v roce 2019:
•

výstavba bowlingové dvoudráhy nad spojovací chodbou mezi ZŠ a sportovní
halou

pro 1

III.

proti 8 – V. Matějů
Ing. L. Janko
J. Zlukyová
A. Povolný
MUDr. P. Heřmánek
E. Dufek
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

zdržel se 6 – F. Vichr
Mgr. M. Slípka
H. Koronzci
K. Šimánek
Bc. L. Bulíčková
Ing. M. Hrnčířová

PD

(přítomno 15)

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst. 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů:
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
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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: 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

pro 10

proti 0

zdržel se 5 – Ing. V. Přibyl
MUDr. M. Přibylová
Ing. L. Janko
V. Matějů
Mgr. M. Slípka

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: ceny na prodej
pozemkových parcel ve vlastnictví města v k.ú. Počátky, Heřmaneč u Počátek, Vesce u Počátek,
Horní Vilímeč, Léskovec a Prostý, účinný od 7.11. 2018;
prodej: Počátky

250,- až 300,- Kč/m2 (pozemek určený k výstavbě RD, dle dostupnosti sítí)
300,- až 350,- Kč/m2 (ostatní stavby, dle dostupnosti sítí)
70,- až 100,- Kč/m2 (ostat.pozemky, nesoulad katastru, předzahrádky apod.)

100,- až 200,- Kč/m2 (pozemek určený k výstavbě RD, dle dostupnosti sítí)
150,- až 250,- Kč/m2 (ostatní stavby, dle dostupnosti sítí)
30,- až 50,- Kč/m2 (ostatní pozemky, nesoulad katastru, předzahrádky ad.)
každý prodej pozemkové parcely je nutné posuzovat individuálně dle umístění pozemku a
podmínek prodeje; kupní cena může být navýšena o DPH dle platných daňových zákonů;

místní části

ceny za pronájem pozemkových parcel ve vlastnictví města v k.ú. Počátky, Heřmaneč u Počátek,
Vesce u Počátek, Horní Vilímeč, Léskovec a Prostý, účinný od 20.11. 2018;
pronájem:

pro 15

5,- až 30,- Kč/m2/rok (zahrádky, ostatní, další využití)
minim. částka pro sjednání pronájmu 300,- Kč/rok

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

4. dle § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2018 č.j.: KUJI 82123/2018 KO, provedeného
odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. listopadu 2018; přezkoumáním
hospodaření za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

5. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: 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:

změny schválené na 72. zasedání rady dne 12.9. 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 ZU
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 180028/2018
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
Neinvestiční dotace MPSV je učena na výkon sociální práce.

o částku
o částku

407 000,- Kč
407 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 180029/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
90 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
90 000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu je určena na zajištění
výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva obce.
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. 180030/2018
Snížení výdajů – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o částku
250 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku
250 000,- Kč
Přesun prostředků mezi kapitolami ve správě Vodotechnických služeb s.r.o. – úspory prostředků
vzniklé z důvodu dlouhotrvajícího sucha na veřejné zeleni budou přesunuty na opravy a údržbu
komunikací.
změny schválené na 73. zasedání rady dne 3.10. 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. 180031/2018
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
15 000,- Kč
Snížení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
15 000,- Kč
Snížení účelové neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu určené na
zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva obce.
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. 180032/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
71 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
71 000,- Kč
Snížením investiční rezervy rozpočtu budou navýšeny výdaje na akce rekonstrukce oplocení
školního hřiště a rekonstrukce střešní krytiny na sportovní hale

změny schválené na 1. zasedání rady dne 7.11. 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. 180033/2018
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
62 615,- Kč
Zvýšení výdajů – Zájmová činnost v kultuře
o částku
62 615,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina je určena pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení
města Počátky v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina.

změny schválené na 2. zasedání rady dne 20.11. 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 ZU
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 180034/2018
Zvýšení příjmů – Ost. neinvest. přijaté transf. ze stát. rozp.
o částku
24 080,- Kč
Zvýšení výdajů – Podpora ostatních produkčních činností
o částku
24 080,- Kč
Účelová dotace od Ministerstva zemědělství je určena na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku.
Rozpočtové opatření č. 180035/2018
Snížení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery z VPS
o částku
12 161,- Kč
Snížení výdajů – Volby do zastupitelstev ÚSC
o částku
12 161,- Kč
Vratka nevyčerpané účelové neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
určené na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva obce.

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. 180036/2018
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
10 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ochrana obyvatelstva
o částku
10 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty výdaje na servisní a monitorovací činnost
protipovodňových opatření.

změny schválené na 3. zasedání rady dne 10.12. 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 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“.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

V Počátkách dne 20.12. 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

