MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 8. listopadu 2016 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno : 26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni : Radim Fedorovič, člen ZM
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 19:40 – 21:00
Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 16:00 – 16:10
MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM – 16:00 – 16:20; 19:15 – 21:00
Milan Krčík, člen ZM – 19:50 – 21:00
Mgr. Jakub Obraz, člen ZM – 19:11 – 21:00
Karel Koubský, ml. – 19:12 – 19:24
Zdeněk Hadrovský, člen ZM – 19:45 – 21:00
Mgr. Monika Válková, členka ZM – 20:00 – 21:00
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
IV.
1.

2.

3.

4.

6.

7.
9.
V.
VI.

Zahájení jednání
Návštěva – Tomáš Finger a Petr Jaroš
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Zápisy osadních výborů
1/02
Uvolnění prostředků pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
1/03
Prodloužení termínu splnění usnesení
1/04
Ukončení funkce přísedící okresního soudu
1/05
Návrh K. Koubského st. - řešení dopravy a parkování v Sedlci
1/06
Písemné připomínky k veřejné vyhlášce (adresované ZM)
Materiály ekonomického odboru
2/01
Zrušení usnesení č. 72/16
2/02
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2016
2/03
Snížení Fondu rozvoje bydlení
2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/05
Odpis pohledávek
2/06
Zápis Finančního výboru ze dne 31.10.2016
Materiály správy majetku
3/01
Prodej pozemku v k.ú. Malín (p. Holub)
3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Vávákovi)
3/03
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Kuchařová, pí Faltýnová)
3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Koláční)
3/05
Prodej pozemku v k.ú. Černíny (p. Jankulík)
3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Česká)
3/07
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Murasovi)
3/08
Prodej pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ČR-HZS SK)
3/09
Prodej budovy č.p. 56 na nám. Národního odboje v KH formou VŘ
3/10
Uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě (KD Lorec)
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku v programu regenerace MPR
4/02
Rozpočtová opatření OPPŠK č. 32
4/03
Udělení čestného občanství města Kutná Hora
Materiály odboru investic
6/01
Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora – žádost o dotaci 2.etapa
6/50
Rozpočtové opatření INV – TO č. 18/16 a INV a TO č. 21/16
6/51
Vybudování studny na pozemku v k.ú. Černíny – p. Martinek
6/52
Návrh na uzavření Kupní smlouvy na prodej hrobky
6/53
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2017
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Změna Financování příspěvku Pečovatelské služby
7/02 4. Komunitní plán správního obvodu obce
Materiály Městské policie
9/01
Koncepce pracovní činnosti Městské policie
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
Různé, závěr
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I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta Bc. Martin Starý, který zároveň určil
ověřovatele zápisu a upozornil všechny přítomné, že z jednání je pořizován zvukový i
obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu z jednání ZM,
v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání. Starosta dal návrh na
úpravu programu (stažení materiálu 6/02 a změna v bodu návštěvy – p. Finger a Ing.
Jaroš). Upravený program byl schválen jednohlasně (pro 23, proti 0, zdržel se 0).
Ověřovateli zápisu byli určeni: Martin Hlavatý
Ing. Jiří Kukla

II.

Návštěva

Tomáš Finger
Kutnohorský rodák, který je již několik let v představenstvu společnosti FWDS OIL SE,
která má zájem o koupi objektu bývalé ubytovny na nám. Národního odboje. Společnost
je navázána na banku v New Yorku. Už za starosty Šalátka se snažil rozhýbat cestovní
ruch v K. Hoře, aby zde turisté i přespávali. Chtěli by z objektu udělat čtyřhvězdičkový
hotel pro cca 120 lidí. Zatím nezačali s aktivitami na studiích, až zastupitelstvo rozhodne.
Petr Jaroš
Přišel vysvětlit a zodpovědět dotazy zastupitelů k přípravě projektu pro polytechnické
vzdělávání na ZŠ ve výzvě č. 47. Vysvětlení již podal školské komisi RM.
Někteří zastupitelé poukazovali na to, že nevěděli o návštěvě Ing. Jaroše a nejsou
připraveni vznášet dotazy.
RNDr. Šanc – jaký je plán „B“, pokud dotace nevyjde, kdo bude realizovat (Ing.
Moravčíková – je to velice finančně náročný projekt, který město nemůže financovat,
dělalo by se pak po etapách od nejméně náročných částí).
Bc. Starý – zda doprava neohrozí udržitelnost projektu (Ing. Jaroš – budou začleněny i
MŠ a je na ředitelích, jak si systém dopravy zorganizují); požádal o harmonogram akce
(jsou projekty pro stavební povolení, diskutuje se vybavení, hotovo by mělo být do konce
roku, v lednu se žádost podá a ministerstvo bude mít 6-8 měsíců na rozhodnutí).
Mgr. Vepřková požádala, zda by mohli zastupitelé pravidelně dostávat krátké zprávy, jak
projekt postupuje.

III.

Dotazy a připomínky občanů

Malvína Krepsová – za realizační tým sbírky „Zvon pro Jakuba“
Poděkovala i jménem občanů městu za partnerství, zveřejnění na webu i finanční
příspěvek do sbírky Zvon pro Jakuba. V současné chvíli je vybráno k 800.000 Kč a je
potřeba 3 – 3,5 mil. Kč. Je zde i historická souvislost, neboť město se vždy podílelo na
pořizování zvonů. Požádala zároveň zastupitele, pokud by se našly v rozpočtu roku 2017
prostředky na veřejnou sbírku, bude velmi ráda (starosta uvedl, že návrh rozpočtu na rok
2017 je velmi napjatý).

IV.

Písemné materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Zápisy z osadních výborů v Kutné Hoře
BEZ USNESENÍ
ZM vzalo na vědomí zápisy z Osadních výborů Malín (9.9. a 7.10.2016) a Kaňk
(14.9.2016).
RNDr. Šanc – R. Fedorovič informoval osadní výbor o záměrech MAD a přitom zastupitelé
tuto informaci nemají (starosta – ve druhé polovině listopadu bude rozesláno
zastupitelům i Arrivě).
K. Koubský, ml. – doporučil dávat si pozor, co sdělují na osadních výborech, pokud ještě
neinformovali zastupitele, stejně tak, pokud něco slibují za město, měli by o tom
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zastupitelé vědět – parkoviště v Sedlci pro VŠ (Ing. Viktora se omluvil, ale prezentoval
jen informace přípravného výboru pro VŠ)
Ing. Šorčík – oprava silnice na Kaňku se prodražila o milion korun, jak je to možné (Ing.
Janál uvedl, že 6 mil. bylo avizováno v rozpočtu, ale vysoutěžilo se za 7 mil. Kč.
1/02
Uvolnění prostředků pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
Usnesení č. 177/16 – ZM I. souhlasí
pro 21, proti 0, zdržel se 4
s navýšením dotace Nadaci „Kutná Hora – památka UNESCO“ o částku 450.000,- Kč na
udržitelnost projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum
kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2016.
II. schvaluje
a) Předložený Dodatek č. 1 „Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Nadaci Kutná
Hora – památka UNESCO na rok 2016“ ze dne 29.3.2016.
b) rozpočtové opatření KAN č. 5 – navýšení rozpočtových příjmů Odboru dopravy a
Městské policie na pokrytí příspěvku Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO ve výši 450
000,- Kč dle důvodové zprávy.
1/03
Prodlouţení splnění termínu usnesení
Usnesení č. 178/16 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s prodloužením termínu na splnění usnesení č. 68/16 ze dne 3. 5. 2016.
1/04
Vzdání se funkce přísedící okresního soudu
Usnesení č. 179/16 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
oznámení paní Vlasty Volfové, Kutná Hora o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v
Kutné Hoře.
1/05
K veřejné vyhlášce – provoz na místních komunikacích
Usnesení č. 180/16 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 0, zdržel se 0
Odbornou expertízu - Studie řešení dopravy a parkování vozidel a bezpečnosti chodců v
Kutné Hoře - řešené lokalitě Sedlec. ČVUT V PRAZE – FAKULTA STAVEBNÍ - Znalecký
ústav, institut soudního znalectví. Ze dne 12. 10. 2016.
Dotazy zastupitelů zodpověděl Ing. Ďoubal a dlouhá diskuse se rozpoutala na téma co se
dělá pro turisty a co pro občany včetně srovnání se světem. Na rozhodnutí, zda jsou
přechody na ul. Vítězná bezpečné či nebezpečné pro chodce se bude muset počkat do
rozhodnutí PČR. Bylo přislíbeno, že aktuální informace k případu předá všem
zastupitelům TO OINV. Navržené usnesení mělo dva body, o každém bylo doporučeno
hlasovat zvlášť. Protinávrh k bodu II. podal pan Karel Koubský, ml. – uložit TO INV
zpětvzetí žádosti o místní úpravu provozu v městské části Sedlec – hlasováno - pro 13,
proti 6, zdržel se 6 – NEPŘIJATO.
Projednávání ukončil pan tajemník s tím, že doběhne správní řízení a na základě závěrů
bude postupováno dále.
1/06
Připomínky k veřejné vyhlášce
BEZ USNESENÍ
ZM vzalo na vědomí písemné připomínky k veřejné vyhlášce Oznámení o návrhu
stanovení místní úpravy provozu od Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec,
Zámecká 127, Kutná Hora.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Zrušení usnesení č. 72/16
Usnesení č. 181/16 – ZM ruší
pro 26, proti 0, zdržel se 0
své usnesení 72/16 ze dne 3. 5. 2016.
2/02
Plnění rozpočtu města k 30.9.2016
Usnesení č. 182/16 – ZM bere na vědomí
pro 21, proti 1, zdržel se 4
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2016.
Ing. Šorčík – nejsou čerpány mzdové náklady MÚ ani MP (tajemník uvedl, že bude
vyčerpáno v souladu s rozpočtem; PhDr. Pospíšilová uvedla, že důvodem je podstav na
MP)
M. Hlavatý – při schvalování rozpočtu na rok 2016 měl 3 pozměňovací návrhy, které byly
schváleny, ale v průběhu roku vyšuměly do ztracena a rozpočtovými změnami už na ně
ani nejsou prostředky. Upozorňuje, aby projednávání rozpočtu roku 2017 neproběhlo
stejně. Pokud se něco schválí, trvat na tom (starosta uvedl, že přechody na ul.
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Masarykova budou realizovány až po konečné úpravě povrchu vozovky, doplnil Ing. Janál
s tím, že by chtěli požádat o dotaci i na chodníky).
2/03
Sníţení Fondu rozvoje bydlení
Usnesení č. 183/16 – ZM souhlasí
pro 21, proti 0, zdržel se 5
se snížením Fondu rozvoje bydlení o 5 mil. Kč ke 31.12.2016 s tím, že tyto prostředky
budou v rozpočtu roku 2017 použity výhradně na rekonstrukci městských bytů.
M. Hlavatý – není v rozporu s pravidly Fondu (Ing. Zahradníček – snižuje se pouze objem
Fondu).
Mgr. Obraz společně s Mgr. Vepřkovou a K. Koubským, ml. doporučovali sumu ponechat,
spíše udělat větší propagaci, aby lidé mohli čerpat (Ing. Zahradníček – je vyšší úroková
míra než u bank – zde RNDr. Šanc uvedl, že to by se mělo změnit, jde na rekonstrukci
bytů)
Mgr. Krčmářová doporučila schválit, navýší se opravy bytů, kde nyní prostředky nejsou.
Ukončil Ing. Viktora s tím, že prostředky nejsou využívány a je dobré, pokud se bude
investovat do bytů pro naše občany.
2/04
Rozpočtová opatření přijatá RM
Usnesení č. 184/16 – ZM bere na vědomí
pro 16, proti 0, zdržel se 10
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 7. 9. 2016 – 19. 10. 2016.
M. Hlavatý kritizoval, že od posledního jednání ZM se na rozpočtových opatřeních
přesunulo 12.165 tis. Kč, to pak mohou schválit jen příjmy a výdaje a rada si
s prostředky může dělat, co chce.
Karel Koubský, ml. uvedl, že by podpořil omezení kompetencí RM a měl dvě připomínky:
-veškeré výdaje na demolici jsou vedeny jako neinvestiční, což je v rozporu s pravidly
účtování, neboť to souvisí se stavbou sportovní haly, při zařazování majetku to bude
špatně (Ing. Moravčíková - otázka demolice bývalého ČSAD je řešena takto ve vztahu
k dotacím) - výměna zdroje tepla v KD Lorec – proč řešit takto, když KH Tebis má zdroje
na připojení k CZT – doporučuje změnit, pokud ještě VŘ nedoběhlo, již půl roku vědí, že
se bude řešit (Ing. Pilc – řeší se havárie a to je nutné zajistit ihned; RNDr. Šanc uvedl, že
již v lednu upozorňoval na možnosti žádat o dotaci na napojení na CZT, ale nic v tom
neudělali)
2/05
Návrh na odpis pohledávek
Usnesení č. 185/16 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové
výši 419 937,- Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami a promlčenou
pohledávku za zaniklou společností.
2/06
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 186/16 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
zápis Finančního výboru ze dne 31. 10. 2016.
Zápis okomentoval Ing. Králik ve všech bodech a zdůraznil projednávání rozpočtu v RM
za účasti zastupitelů 16. 11. 2016 a nutnost doplnění jednoho člena do FV.
Karel Koubský, ml. požádal, aby zápis z finančního výboru byl po jeho zpracování ihned
e-mailem rozeslán zastupitelům, aby se s ním měli možnost seznámit ještě před
samotným jednáním – zajistí odd. zastupitelských orgánů KT.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Prodej pozemku v Malíně (p. Holub)
Usnesení č. 187/16 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
prodej pozemku p.č. 663 o výměře 47 m2 v k.ú. Malín panu Petru Holubovi, Kutná Hora Malín.
3/02
Prodej části pozemku v K.Hoře (man. Vavákovi)
Usnesení č. 188/16 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 1
prodej části pozemku p.č. 4285/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing.
Michalu Vavákovi, 284 01 Kutná Hora a Ing. Heleně Vavákové, 141 00 Praha 4.
3/03
Prodej části pozemku v Černínách (pí Kuchařová, pí Faltýnová)
Usnesení č. 189/16 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Černíny do podílového
spoluvlastnictví paní Dany Kuchařové, Praha 4 a paní Jany Faltýnové, Kutná Hora.
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3/04
Prodej části pozemku v Černínách (man. Koláční)
Usnesení č. 190/16 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Černíny manželům Lence a
Aleši Koláčným, Kolín.
3/05
Prodej části pozemku v Černínách (p. Jankulík)
Usnesení č. 191/16 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 1
prodej pozemku p.č. 419/16 o výměře 112 m2 nebo jeho části v k.ú. Černíny panu
Marianu Jankulíkovi, Kolín.
3/06
Prodej části pozemku v Černínách (pí Česká)
Usnesení č. 192/16 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 16 m 2 v k.ú. Černíny paní Lence České,
Majdalena
3/07
Prodej části pozemku v K.Hoře (man. Murasovi)
Usnesení č. 193/16 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 1
prodej části pozemku p.č. 4098/2 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, v k.ú. Kutná Hora manželům Vladimíru a Janě Murasovým, 284 01 Kutná
Hora za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
3/08
Prodej pozemků v Sedlci u KH (ČR-HZS SK)
Usnesení č. 194/16 – ZM I. ruší
pro 24, proti 0, zdržel se 2
své usnesení č. 165/16 ze dne 13. 9. 2016.
II. schvaluje
prodej pozemků p.č. 773/10 o výměře 1.482 m2, p.č. 773/11 o výměře 71 m2, p.č.
773/12 o výměře 3.580 m2, p.č. 773/36 o výměře 62 m2, p.č. 773/40 o výměře 88 m2,
p.č. 773/41 o výměře 77 m2, p.č. 773/42 o výměře 15 m2, p.č. 773/43 o výměře 183
m2, p.č. 773/44 o výměře 2.267 m2, p.č. 773/45 o výměře 137 m2 a p.č. 773/46 o
výměře 107 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví České republiky, s právem hospodaření
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, IČ 70885371, se sídlem Jana
Palacha 1970, 272 01 Kladno za celkovou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, která je nižší
než cena v daném místě a čase obvyklá z důvodu dořešení majetkových vztahů
k nemovitým věcem sloužícím pro veřejné účely.
Vysvětlil pan starosta, že stát nechce přistoupit na podmínku předkupního práva.
Karel Koubský, ml. uvedl, že o tomto nevěděl a proto to navrhoval. V tomto případě
doporučuje schválit usnesení ve variantě č. 1.
3/09
Prodej budovy v K. Hoře formou VŘ
Usnesení č. 195/16 – ZM neschvaluje
pro 19, proti 1, zdržel se 4
prodej pozemků p.č. 303 o výměře 822 m2, jehož součástí je stavba č.p. 56, a p.č. 304 o
výměře 1.814 m2, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti FWDS OIL SE, IČ 01561952, se
sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6.
K. Koubský, ml. se zajímal, zda se vedení informovalo o společnosti FWDS OIL SE a
Jurije Heřmánka, který je spojován s mafií a s Janem Jezberou, který je v hledáčku BIS –
doporučuje častěji používat Internet a prověřovat si údaje. Zároveň dal protinávrh
nesouhlasit s prodejem a pověřit RM přípravou koncepce na využití tohoto objektu. Na
základě těchto informací se rozpoutala dlouhá diskuse, kdy Mgr. Vepřková informovala o
historii domu a postupně členové ZM vyjadřovali své názory, které většinou vyznívali
proti prodeji domu.
Poté K. Koubský, ml. dal poslední protinávrh – hlasovat pouze o bodu I. navrženého
usnesení. Tak se i stalo a usnesení bylo přijato.
3/10
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (KD Lorec)
Usnesení č. 196/16 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 4.5. 2016 týkajícího se
specifikace movitých věcí mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se
sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora jako prodávajícím a Městem Kutná Hora jako
kupujícím.
K. Koubský, ml. – součástí nákupu Lorce bylo i vnitřní vybavení – jedná se zde pouze o
doplněk toho, co bylo zapomenuto (ano)
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4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
VPS – program regenerace 2016
Usnesení č. 197/16 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční
podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2016 s firmou
BLUE POINT CZ s.r.o., jednatel společnosti Vladimír Střihavka, Libušina ulice 383, 284 01
Kutná Hora na částku ve výši 200 000,- Kč.
4/02
Rozpočtové opatření č. 32
Usnesení č. 198/16 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 3
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.32 - pokrytí ztráty z provozu
venkovního koupaliště ve výši 800 000,- Kč dle předložené zprávy včetně přehledu
hospodaření a provozu Kutnohorské plovárny. Uvedené prostředky budou kryty snížením
položky „Kutnohorská plovárna – rezerva“ ve výši 600 000,- Kč“ a „Rozpočtová rezerva“
ve výši 200 000 Kč.
b) předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro
rok 2016 ve výši 800 000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora.
J. Kraus – vyžádal si čísla a některé součty nesouhlasí, kromě toho měl dotaz, proč
nejsou započteny příjmy z pronájmů (Z. Hadrovský uvedl, že odpoví písemně, protože
není ekonom).
Na základě této skutečnosti řada zastupitelů konstatovala, že pokud tam jsou
nedostatky, nelze o návrhu hlasovat, během roku se rozpočet upravoval, neustále se
navyšuje rozpočet bez jasného rozboru jednotlivých výdajů. Zabýval se tím i finanční
výbor, který další navýšení doporučil podmínit zvýšením majetkového podílu (nelze
vzhledem k uzavřené smlouvě). Na závěr bylo konstatováno, že rozhodování bez čísel je
špatné a mrzí je, že vedoucí do těchto záležitostí nevidí. Z. Hadrovského zase mrzí
nedůvěra zastupitelů.
V závěru dal K. Koubský, ml. protinávrh na snížení částky na 800.000 Kč a ten byl
schválen.
4/03
Návrh na udělení čestného občanství
Usnesení č. 199/16 – ZM uděluje
pro 22, proti 0, zdržel se 2
titul Čestný občan města Kutná Hora panu MUDr. Emanuelu Růžičkovi in memoriam dle
důvodové zprávy.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Sportovní hala Klimeška – ţádost o dotaci – 2. etapa
Usnesení č. 200/16 – ZM I. bere na vědomí
pro 20, proti 0, zdržel se 2
vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 - program 133 510 " Podpora materiálně
technické základny sportu" na MŠMT.
II. souhlasí
a) s podáním žádosti o dotaci do programu 133510 na projekt "Sportovní hala Klimeška,
2. etapa"
b) s kofinancováním projektu "Sportovní hala Klimeška, 2. etapa" v letech 2017-2018
c) se zahájením výběrového řízení na zakázku "Sportovní hala Klimeška, 2. etapa"
v souladu s platným zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek.
K. Koubský, ml. – souhlasí s návrhem, ale na Internetu pan starosta uvádí, že II. část
musí být realizována, jinak je ohrožena dotace. Zároveň má prosbu, aby nebylo 5 mil.
víceprací, pokud se objeví problém, musí to mít pod kontrolou a včas informovat ZM
(Ing. Kukla uvedl, že vícepráce vznikly zejména nutností hlubší pilotáže v řádu milionů a
vysvětlil jednotlivé fáze výstavby i rozhodování o zařízení – musí odpovídat požadavkům
tak, aby bylo připraveno i pro vrcholový sport či televizní přenosy).
Na toto téma se opět dlouho diskutovalo, dotazy zodpovídali Ing. Kukla a Ing. Janál, kteří
i objasnili, jak by měla vypadat II. etapa tohoto projektu.
6/02 Přestavba ZŠ J. A. Komenského na knihovnu
MATERIÁL STAŢENÝ – ZM schvaluje
a) Záměr podání žádosti o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu bývalé základní školy
J. A. Komenského na knihovnu dle projektu DSP zpracovaného ARN studiem Hradec
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Králové, Ing. Arch. Krejčíkem dle důvodové zprávy.
b) Záměr, že žadatelem o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu školy J. A.
Komenského na knihovnu bude příspěvková organizace města Městská knihovna
Kutná Hora dle důvodové zprávy.
6/50 Rozpočtová opatření INV TO č. 18 a 21
Usnesení č. 201/16 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
a) předložený návrh INV – TO č. 18/16, kterým dochází k navýšení níže uvedených
příjmových rozpočtových položek: Hrobová místa – příjem za služby ve výši 90.974,--Kč,
Hrobová místa – nájem ve výši 30.000,--Kč, Kolumbární schránky – nájem ve výši
15.000,--Kč, a zároveň ke zřízení nové rozpočtové výdajové položky Hřbitov – opravy
ost. ve výši 135.974,--Kč.
b) souhlasit s předloženým návrhem INV – TO č. 21/16, kterým dochází k navýšení
příjmových rozpočtových položek: Příj. z poskyt. služeb – umístění psů v Záchytné stanici
ve výši 12.720,--Kč, Přijaté pojistné náhrady ve výši 16.683,--Kč, Odpady – podnikatelé
ve výši 913,--Kč, EKO-KOM-příjem za tříděné odpady ve výši 142.893,--Kč, ELEKTROWIN
–příjem za tříděné odpady ve výši 30.342,--Kč a zřízení nových příjmových rozpočtových
položek: Prodej šrotu ve výši 8.892,--Kč a Přijaté pojistné náhrady ve výši 8.180,-Kč a
zároveň navýšení výdajových rozpočtových položek: Poplatek za umístění psa v Záchytné
stanici ve výši 5.000,--Kč a Odpad: komunální – svoz ve výši 215.523,--Kč
6/51
Vybudování studny v Černínách
Usnesení č. 202/16 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 4
s vybudováním domovní vrtané studny na pozemku parc. č. 419/1 v k.ú. Černíny.
6/52
Koupě hrobky v K.Hoře
Usnesení č. 203/16 – ZM souhlasí
pro 21, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením předloženého návrhu Kupní smlouvy na koupi hrobky, nacházející se na
hřbitově U Všech Svatých v Kutné Hoře, v hodnotě 20.000,--Kč mezi Městem Kutná
Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a paní Evou Mašínovou, trvale bytem
Městské sady 456, Kutná Hora.
6/53
Harmonogram svozu odpadů v r. 2017
Usnesení č. 204/16 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 0
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů „z ulice“ pro rok 2017, jako přílohu č.
2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
M. Hlavatý doplnil předložený materiál o dvě upřesňující formulace a takto bylo i
schváleno.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 Změna usnesení č. 64/16
Usnesení č. 205/16 – ZM revokuje
pro 21, proti 0, zdržel se 1
své usnesení č. 64/16 ze dne 22. 3. 2016 takto:
Zastupitelstvo města Kutná Hora souhlasí s financováním příspěvku Města Kutná Hora
pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2016 ve výši 6.500.000,- Kč na základě
Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S8201/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským
krajem dne 15. 1. 2016 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve
výši 1.900.000,- Kč je určena pro sociální službu „Centrum denních služeb“ a částka ve
výši 4.600.000,- Kč pro sociální službu „Pečovatelská služba“.
Byla diskutována možnost zrušení usnesení a přijetí nového, Vzhledem k dotaci však bylo
ponecháno usnesení tak, že ZM revokuje své usnesení.
Ing. Kukla upozornil, že jako osoba blízká se zdrží hlasování.
7/02 4. Komunitní plán správního obvodu ORP K. Hora
Usnesení č. 206/16 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 1
4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora.
M. Hlavatý – materiál podpoří, ale vloni mu bylo starostou slíbeno, že dostane
vyhodnocení III. komunitního plánu a to se nestalo. Cítí se být takovýmto materiálem
zavázán a všude je kofinancování města (Bc. Šlesingr uvedl, že tento plán neobsahuje
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priority, poskytuje jen možnosti, které město může využít, vyhodnocení KP III krátké
má, může předložit).
Starosta poţádal, aby do příštího jednání bylo předloţeno vyhodnocení
Komunitního plánu č. III.
Ing. Šorčík uvedl, že se materiál jeví jen jako byrokratická zátěž a nekoncepční materiál,
když neobsahuje, co chce město dělat. Požaduje též vyhodnocení KP III – musí to jít
vyhodnotit.
Mgr. Válková vysvětlila vznik materiálu pro komunitní plán. Na sociální komisi si stanovili,
že priority označí na základě provedené analýzy a to bude podkladem pro další
rozhodování.
Mgr. Krčmářová upozornila na velký problém u skupiny seniorů, nezapomenou na tuto
skupinu obyvatel.
9. MATERIÁLY MĚSTSKÉ POLICIE
9/01 Koncepce pracovní činnosti MP 2016-2020
Usnesení č. 207/16 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 0
Koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2016 – 2020.
Uvedla PhDr, Pospíšilová s tím, že bylo projednáno v bezpečnostní komisi, radě města i
na pracovním setkání, které inicioval M. Hlavatý, a následně byly zapracovány
připomínky zastupitelů. Zároveň informovala, že rozpočet MP byl na prvním projednávání
rozpočtu navýšen.
MUDr. Havlovic – obdivuje práci MP, koncepce je zpracována dobře, podpoří navýšení
rozpočtu pro MP. Je obtížné shánět strážníky, když odměna je tak malá.
Starosta uvedl, jak je složité shánět strážníky, poděkoval veliteli MP i ÚP, který pomáhá
při řešení asistentů kriminality.

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Na dnešním jednání nebyly vzneseny žádné písemné připomínky z řad zastupitelů.

VI.

Různé, závěr

Karel Koubský, st.
Na ZM se dohodli, že budou pracovní setkání, která jsou neveřejná a zde budou
projednávány konkrétní záležitosti. Mrzí ho, že starosta napsal zprávu z tohoto jednání a
ještě uvedl nepravdivé údaje vytržené z kontextu a citoval jeho, že řekl něco, což není
pravdou.
K tomuto problému se opět zvedla dlouhá diskuse, kde někteří zastupitelé také
konstatovali, že byly zveřejněny nepravdivé údaje a pokud budou porušovány zásady
důvěrnosti, nebudou na tato jednání chodit. Starosta uvedl, že si za zveřejněným
článkem stojí. Mgr. Krčmářová uvedla, že takovýto článek nikdy neměl vyjít a pokud
chtěl někdo něco napsat, mělo být pouze obecně. Proto jde o pracovní setkání, že si zde
řeknou vše, co je potřebné a nic nebude zveřejněno, MUDr. Havlovic doplnil, že již od
prvního jednání ZM nedoporučoval, aby se pracovní setkání dělala.
Karel Koubský, ml.
Průmyslová zóna a jednání s čínským investorem – jedná jen starosta a ZM není
informováno. Zda si prověřil firmu, se kterou jedná, jestli je vůbec schopna záměr
realizovat (starosta uvedl, že se vždy snaží, aby u jednání byl některý z místostarostů,
přivedl je zástupce ze Středočeského kraje a z CzechInvestu). Uvedl, že pošle odkaz
z Velvyslanectví ČR v Pekingu s doporučením neprodávat pozemek a s CzechInvestem
jednat opatrně. Překvapuje ho, že nemají dostatek informací (Ing. Králik doporučil využití
služeb Czech Trade)
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Mgr. Dana Vepřková
Požádala, aby šéfredaktor Kutnohorských listů dohlédl na to, aby byly reakce na
uveřejněné články zveřejněny vždy ve stejném čísle zpravodaje.
Vyjádřil se Ing. Kukla a dal příklad Mělnického zpravodaje, kde jsou jen informace pro
občany. V našich listech se dohadují komunální politici přes noviny, což se mu nelíbí –
Kutnohorské listy by měly být reprezentativní.
Mgr. Vepřková uvedla, že nad tímto by se měla zamyslet redakční rada, aby KHL byly
čtivé a aktuální, zatím jsou jen hodně barevné.
Mgr. Ladislav Šorčík
Má informace od sportovních oddílů, že mají obavy o krácení rozpočtu na rok 2017 (Ing.
Viktora – na jednání sportovní komise slíbil, že udělá vše proto, aby byl rozpočet
dorovnán). Děkuje a bude tlumočit oddílům.
Tomáš Hobl, tajemník MÚ
Požádal zastupitele, kteří mají pověření k užívání závěsného znaku, aby do 15. 11. 2016
nahlásili matrikářkám, zda chtějí v příštím roce oddávat a pokud ještě někdo chce získat
pověření, nechť to nahlásí kanceláři tajemníka.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 21:00 hod.
Z jednání ZM je pořízen videozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o
hlasování k jednotlivým usnesením, je uloţen v kanceláři tajemníka u originálu
zápisu. Přijatá usnesení, zápis z jednání a záznam o hlasování jsou zveřejněny i
na webových stránkách úřadu.

Ověřovatelé

zápisu

Martin Hlavatý, člen ZM

Ing. Jiří Kukla, člen ZM

Bc. Martin Starý, starosta

Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Ing. Josef Viktora, místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková
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