MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 13. prosince 2016 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno : 27 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni : Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 16:00 – 16:10; 20:06 – 22:11
MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM – 16:00 – 16:38; 20:30 – 22:11
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 20:30 – 22:11
Mgr. Dana Vepřková, členka ZM – 21:50 – 22:11
Zdeněk Hadrovský, člen ZM – 22:00 – 22:11
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
IV.
1.

Zahájení jednání
Návštěva – MUDr. Heřmánek a MUDr. Chudomel (nemocnice)
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Ţádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
1/02
Termíny jednání ZM v roce 2017
1/03
VPS – dotace pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
1/04
Zápisy osadních výborů (doplněn)
1/05
MAD: Prošetření stavu ujetých a fakturovaných km
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
OZV č. 4/2016 o zrušení OZV č. 9/2015 a 2/2016 (loterie)
2/02A
Pozměňovací návrh rozpočtu p. Krause (+ příloha)
2/02B
Pozměňovací návrh rozpočtu Ing. Králika
2/02
Rozpočet města na rok 2017
2/03
Závěrečné úpravy rozpočtu
2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/05
Zápis Finančního výboru (dodatečně)
3.
Materiály správy majetku
3/01
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan)
3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
3/04
Prodej pozemků v k.ú. Kaňk (pí Jeţková)
3/05
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák)
3/06
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata)
3/07
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČPP Transgas, s.p.)
3/08
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Druţstvo Land)
4.
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Aktualizace Programu regenerace MPR pro období 2017-2022
4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38
6.
Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
5/02
Inf. zpráva k zápůjčkám z FRB 2016 a vyhlášení VŘ na rok 2017
7.
Materiál odboru investic
6/50
Rozpočtové opatření INV – TO č. 22
6/51
Rozpočtové opatření INV – TO č. 23
Inf. zpráva k provozním nákladům haly Klimeška
8.
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01
Změna zřizovací listiny PO Pečovatelská sluţba KH
7/02
Zpráva o revizi 3. Komunitního plánu
7/03
Sociální sluţba Taxík Maxík
9.
Materiál Odd. interního auditu
8/01
OZV Města KH č. 3/2016 o nočním klidu
8/02
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM
10.
Materiály Městské policie
9/01
Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017
9/02
Asistent prevence kriminality
11.
Materiály odboru dopravy a SH
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10/01
10/02

Sml. na zajištění provozování MAD v KH
Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MAD linky do Poličan
12.
Materiál správní odboru
12/01
Uzavření Dodatku č 1 VPS - přestupky
V.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI.
Různé, závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta Bc. Martin Starý, který zároveň určil
ověřovatele zápisu a upozornil všechny přítomné, ţe 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 (doplnění materiálů 1/05, 1/06, 4/3, 6/51, 7/03 a 8/02). Upravený
program byl schválen jednohlasně (pro 23, proti 0, zdrţel se 0).
Ověřovateli zápisu byli určeni: Milan Krčík
Karel Koubský, st.

II.

Návštěva

MUDr. Petr Chudomel, MBA, ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Vysvětlil, z jakého důvodu ţádají o příspěvek 1 mil. Kč – budou rekonstruovat jeden
pavilon na Hospic a potřebují finance na zařízení. Začal jednat jiţ na jaře a dostal příslib,
ţe pro příští rok by finanční prostředky mohly být uvolněny. Ing. Moravčíková a MUDr.
Havlovic tento návrh podpořili, bude o něm ale ještě jednáno u pozměňovacího návrhu
k rozpočtu Ing. Králika.

III.

Dotazy a připomínky občanů

Na dnešním jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky ani dotazy z řad občanů.

IV.

Písemné materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Ţádost o navázání spolupráce - Nepál
MATERIÁL ODLOŢENÝ – ZM nesouhlasí
pro 13, proti 4, zdrţel se 8
s navázáním spolupráce s Hospodářskou komorou města Pokhara v Nepálu na základě
jejich ţádosti.
Starosta vyzval RNDr. Šance, aby objasnil, ţe bylo adresováno jemu. Ten uvedl, ţe ví jen
to, co bylo zasláno a nevidí v této chvíli ţádný přínos pro město. Bylo hlasováno o návrhu
nesouhlasit, coţ nebylo přijato. Někteří zastupitelé se ohradili, ţe nerozumí textu a proto
byl předloţen návrh na odloţení materiálu a pořízení českého překladu – bude
projednáno na ZM v lednu.
1/02
Návrh termínů jednání na rok 2017
Usnesení č. 208/16 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
předloţené termíny svých zasedání na rok 2017.
1/03
Návrh VPS – Nadace Kutná Hora – památka UNESCO
Usnesení č. 209/16 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
předloţenou Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora – památka
UNESCO na rok 2017.
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M. Hlavatý poţádal o vysvětlení, protoţe je zde několik částek různě velkých (vysvětlila
E. Hnátková)
1/04
Zápisy z osadních výborů
BEZ USNESENÍ – ZM bere na vědomí
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 7. 11. 2016
b) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 11. 11. a 2. 12. 2016
RNDr. Šanc – mst. Viktora informoval OV Malín o přípravě rekonstrukce nadjezdu . měli
by to jako zastupitelé vědět první (Ing. Viktora podal informaci – prodluţuje se termín
zahájení stavby – nejdříve 1.2.2017, bylo předáno staveniště a nyní se vytyčují
objezdové trasy. Příští týden proběhne další jednání).
M. Hlavatý poukázal na zápis z OV Poličany – lidé se dobrovolně starají o svou městskou
část a ještě jim město nedokáţe vyjít vstříc (objasnil starosta – odbahnění rybníčku je
skoro hotové, udělaly MLaR bez dotace)
1/05
MAD – prošetření stavu ujetých a fakturovaných km
Usnesení č. 210/16 – ZM pověřuje
pro 23, proti 0, zdrţel se 4
Útvar interního auditu MÚ Kutná Hora
Ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ Kutná Hora prošetřit
skutečný stav ujetých a fakturovaných km městu Kutná Hora v rámci městské
autobusové dopravy společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. S výsledky šetření budou
obeznámeny výbory finanční i kontrolní, jejichţ připomínky budou součástí závěrečné
zprávy pro zastupitelstvo města.
Uvedl předkladatel p. Fedorovič, doplnil mst. Viktora, ţe ve smlouvě je uvedena max.
částka a Ing. Ďoubal si za ní stojí - jsou čtvrtletní zálohy a roční vyúčtování dle
skutečnosti.
K. Koubský, ml. postrádal ve zprávě vyjádření odboru dopravy a SH.
Poté byla diskuse kdo, a jak zajistí, zda prověřit či nikoli a nakonec dán protinávrh, aby
toho provedl ÚIA ve spolupráci s ODSH, ten byl schválen.
1/06
Pověření kontrolního výboru
Usnesení č. 211/16 – ZM pověřuje
pro 27, proti 0, zdrţel se 0
Kontrolní výbor ZM Kutná Hora a Útvar interního auditu MÚ Kutná Hora
Provedením kontroly zadání veřejné zakázky „Sanace odvalu dolu Kuntery“.
K. Koubský, ml. vysvětlil, ţe opět byla zadána netransparentně zakázka za 4,5 mil. Kč a
poukázal na to, ţe tato firma vydělala uţ tím, ţe navezla tuny materiálu na Kaňk, drtil se
a naváţel na haldy a poté byl opět odebírán vzhledem k procházejícímu vysokému
napětí. Uvedl některé termíny přípravy dokumentace a st. povolení a chce, aby
zastupitelé věděli, jak zakázka probíhala.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
OZV - loterie
Usnesení č. 212/16 – ZM vydává
pro 17, proti 2, zdrţel se 8
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 a
2/2016 o regulaci loterií a jiných podobných her.
K. Koubský, ml. upozornil, ţe to znamená změkčení regulace hazardu.
MUDr. Procházka doporučil počkat na nový zákon, nemohou hazard podporovat (tajemník
– zákon je známý)
M. Krčík – určitě nechat vyhlášku aţ do konce letošního roku.
Vysvětlil Ing. Zahradníček, ţe bude do konce roku platit, od 1. 1. 2017 vstupuje
v platnost nový zákon a ten zpřísňuje podmínky.
K. Koubský, st. dal protinávrh neschválit tuto vyhlášku, vypracovat koncepci, pohovořit o
ní a pak aplikovat na naše poměry. Nikdo neví, jak bude zákon fungovat a lze uvést do
souladu později.
Tajemník při dlouhé diskusi uvedl, zda někdo zákon četl? Nikdo se totiţ za 10 dnů, kdy
měli materiály, nepřišel zeptat.
PhDr. Hejná vysvětlila, ţe se pouze bude aplikovat nový zákon na potřeby města a kromě
toho byl zákon připomínkován SMO, kde se sbíhají všechny připomínky a návrhy od
samospráv.
K. Koubský, ml. doporučil jasně stanovit účinnost vyhlášky.
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Mgr. Obraz – mohlo by se hned přijmout zkrácení provozní doby.
Nejprve hlasováno o protinávrhu p. Koubského, st. – pro 9, proti 9, zdrţel se 9 –
NEPŘIJATO.
2/02A Pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu města na r.2017
Usnesení č. 213/16 – ZM I. souhlasí
pro 15, proti 4, zdrţel se 8
s pozměňovacím návrhem dle předloţené důvodové zprávy a přílohy.
II. ukládá
ekonomickému odboru provést změny v rozpočtu města na rok 2017.
Uvedl p. Kraus s tím, ţe našel rezervy v rozpočtu, které chce pouţít na revitalizaci
hřbitova, tak, jak bylo dohodnuto. Bylo by špatné v této zahájené aktivitě nepokračovat.
RNDr. Šanc pochválil pana Krause, ţe se chopil s příkladnou zodpovědností své práce,
která je třeba, protoţe hřbitovy jsou léta neudrţovány.
PhDr. Pospíšilová vysvětlila, ţe ÚP můţe pomoci s různými personálními programy a
nabízí v této oblasti spolupráci.
K. Koubský, st. při změně správce měl obavy, ale je příjemně překvapen, byl na hřbitově
při Dnu otevřených dveří a byl to záţitek, návrh podporuje, aby pak nedocházelo
k rozpočtovým změnám, které minule kritizoval p. Hlavatý.
Ing. Moravčíková, rozpočet je nastaven a byl vyvěšen a nedoporučuje dělat v této chvíli
ţádné zásahy.
K. Koubský, ml. – finanční výbor návrh projednal a doporučuje ho ke schválení. Kritizoval
zároveň projednávání rozpočtu v RM s přizvanými zastupiteli – zastupitelů se sešlo jen 5
a radní vydrţeli jen 3, takto si projednávání návrhu rozpočtu nepředstavuje.
Ing. Zahradníček zopakoval termíny, které byly dány k projednávání rozpočtu, a zároveň
upozornil, ţe tento návrh nebyl projednán se správci jednotlivých poloţek rozpočtu.
2/02B Pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu města na r.2017
Usnesení č. 214/16 – ZM ukládá
pro 14, proti 6, zdrţel se 6
Starostovi města Kutná Hora
Připravit smlouvu o sponzorském daru ve výši 1 mil. Kř pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s.
na zajištění vybavení nového oddělení kutnohorské nemocnice.
Uvedl pan Ing. Králik – proč by mělo město přispívat krajské nemocnici – dát tyto
prostředky do rezervy a s tou pak nakládat dle uváţení.
M. Krčík doporučil nemocnici pomoci, prostředky by v rozpočtu zůstat měly, vzpomněl,
jaké prostředky do nemocnice dávalo kaţdoročně město a jde o nemocnici v Kutné Hoře.
K. Koubský, ml. – město přišlo o dostupnost zdravotní péče, Kraj neplní podmínky
stanovené smlouvou, péče se sniţuje.
MUDr. Havlovic doporučil ponechat v rozpočtu, protoţe všichni občané chtějí, aby tu
nemocnice byla, a rozšíří se tak sluţba pro občany – dal protinávrh – uloţit starostovi,
aby připravil smlouvu o sponzorském daru 1 mil. Kč pro kolínskou nemocnici na vybavení
nemocnice kutnohorské.
RNDr. Šanc připomněl minulost nemocnice, kdy se tam vkládalo mnoho milionů Kč, pak
byla převedena na Kraj, ale aţ ve chvíli, kdy uţ Město nebylo schopno náklady hradit.
Nepodařilo se tak zachovat občanům nemocnici.
Ing. Šorčík – v návrhu je jasně uvedeno, na co budou prostředky pouţity – vybavení
Hospice, coţ není adekvátní.
Mgr. Válková měla dotaz, zda budou zastupitelé moci sledovat přestavbu pavilonu, kam
se pak vybavení bude nakupovat.
Na dotazy odpověděl MUDr. Chudomel.
Hlasováno bylo nejprve o protinávrhu MUDr. Havlovice a ten byl přijat.
Námitka pana Fedoroviče, ţe chtěl hlasovat jinak, byla vznesena aţ po přestávce, takţe
nebylo povoleno opakování hlasování.
2/02
Návrh rozpočtu na rok 2017
Usnesení č. 215/16 – ZM schvaluje
pro 16, proti 8, zdrţel se 3
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2017 se dvěma schválenými pozměňovacími návrhy
v tomto členění:
Příjmy celkem................................ 367 532,71 tis. Kč
Provozní výdaje.............................. 332 832,88 tis. Kč
Investiční výdaje............................. 47 043,82 tis. Kč
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Výdaje celkem............................... 379 876,70 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů..................... -12 343,99 tis. Kč
Financování..................................... 12 343,99 tis. Kč
Uvedl místostarosta Ing. Viktora a omluvil se za přístup radních k projednávání rozpočtu.
Limity správcům poloţek byly pokráceny jiţ na začátku, aby se šetřilo. Bude stanoven
způsob přijímání dotací a prostředky na doloţení by měly být v rezervě. Dohodnou se i na
prioritách. Společně s panem starostou a Ing. Zahradničkem zodpověděli řadu níţe
stručně uvedených dotazů a připomínek zastupitelů k navrţenému rozpočtu.
RNDr. Šanc – nedbale připravený rozpočet, mrzí ho, ţe se nemohl dopoledne zúčastnit
projednání v RM, není patrné, co se bude ve městě dělat, na sportovní halu je tam málo,
nebude to stačit a některé poloţky jsou obecné a neprůhledné.
M. Hlavatý – několik let sleduje, ţe kaţdá radnice chce vybudovat něco velkého, ale
věcmi, které jsou potřeba, se nezabývá. Prostor po činţáku v ul. Sokolská – proběhla
anketa, je studie i projekt, Poličany nemají veřejné osvětlení, blíţí se výkup pozemků na
sídlišti, je málo městských stráţníků, neumoţňuje se rozvoj městským společnostem,
neposkytuje se lidem více nádob na třídění. Veškeré velké projekty nejsou pro občany
města a veškerá činnost vedení směřuje na dotace.
Mgr. Vepřková – z rozpočtu zmizely komunikace, osvětlení, chodníky, vše se směřuje na
jednu velkou akci. V červnu jí starosta slíbil, ţe bude opravena ul. Kaňkovská, která je
v hrozném stavu, ale v rozpočtu není.
Ing. Šorčík – poděkoval za předloţení provozních nákladů na sportovní halu, ale myslí si,
ţe ještě mnoho věcí není započítáno, není tak optimistický.
K. Koubský, ml. – v jakém stavu je ţádost o revitalizaci Vlašského dvora a jak velké
budou neuznatelné výdaje, nemyslí si, ţe je nutné dotaci přijmou, dá se ţádat znovu
později.
R. Fedorovič doporučil dát 1 mil. Kč na nemocnici do rezervy (Ing. Šorčík – uţ byl
schválen protinávrh – viz usn.217/16).
Poté se rozpoutala diskuse k pozměňovacím návrhům, které byly předloţeny M.
Hlavatým, komisí pro sídliště apod., coţ vyústilo v návrh na odloţení schválení rozpočtu
na leden 2017 – hlasováno – 11 pro, 10 proti a 6 se zdrţelo – NRPŘIJATO.
2/03
Závěrečné úpravy rozpočtu
Usnesení č. 216/16 – ZM pověřuje
pro 23, proti 0, zdrţel se 3
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího
ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2016 v rámci stávající výše
upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným
subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám.
2/04
Rozpočtová opatření přijatá RM
Usnesení č. 217/16 – ZM bere na vědomí
pro 22, proti 0, zdrţel se 5
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 2. 11. 2016 – 30. 11. 2016.
Ing. Šorčík – kolik městských bytů bylo letos zrekonstruováno (Ing. Šorčíková – asi 5);
zásadní chybějící příručka na zimním stadionu (zodpoví písemně Ing. Viktora) a na co
šlo 121.000 Kč z cestovního ruchu na propagaci (zodpoví písemně Ing. Moravčíková).
RNDr. Šanc – neobjevil vícenáklady na sportovní halu, kolik budou činit (Ing. Janál – cca
4,1 mil. s DPH ).
M. Hlavatý pochválil radu, ţe dnes uţ jsou RO jen za 2,5 mil. Kč, trend je dobrý. Dal
návrh usnesení – ZM ukládá finančnímu výboru zpracovat novelu pravidel rozpočtových
opatření tak, aby RO schvalovala RM jen do výše 50.000,- Kč – hlasováno pro 12, proti
8, zdrţel se 7 – NEPŘIJATO.
2/06
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 218/16 – ZM bere na vědomí
pro 27, proti 0, zdrţel se 0
zápis Finančního výboru ze dne 5. 12. 2016.
K. Koubský, ml. doporučil, aby předseda FV vţdy zápis uvedl, jsou tam 2 důleţité věci –
byl poţádán mst. Viktora, aby jednal o rozloţení plateb za ulici Kremnickou (Ing. Viktora
uvedl, ţe se jiţ jedná o odloţení – bude uhrazeno v lednu)
Menší debata se rozpoutala i na toto téma, do rekonstrukce přišly volby a výměna na
Kraji. Bude se dále jednat.
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3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Prodej pozemků v K. Hoře (p. Skokan)
Usnesení č. 219/16 – ZM neschvaluje
pro 27, proti 0, zdrţel se 0
prodej pozemků p.č. 2478 o výměře 684 m2, p.č. 2480 o výměře 1.419 m2 a p.č.
2481/1 o výměře 557 m2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Skokanovi, 394 04 Nový
Rychnov.
3/02
Prodej části pozemku v Perštejnci (spol.ČEZ Distribuce, a.s.)
Usnesení č. 220/16 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 1
prodej části pozemku p.č. 118/16 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
3/03
Prodej pozemku v Neškaredicích (spol.CARPIAS,SE)
Usnesení č. 221/16 – ZM neschvaluje
pro 21, proti 0, zdrţel se 5
prodej pozemku p.č. 534 o výměře 9.606 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS,
SE, IČ 28451368, se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9.
Ing. Šorčík – většina vyjádření úřadu je kladná, proč RM nedoporučuje schválit (starosta
– chtěli si být jisti, ţe se tam bude také něco dít); mohlo to být uvedeno v důvodové
zprávě.
3/04
Prodej pozemků na Kaňku (pí Jeţková)
Usnesení č. 222/16 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
prodej pozemků p.č. 689/2 o výměře 13.654 m2 a p.č. 699 o výměře 2.949 m2, vše v
k.ú. Kaňk paní Ludmile Jeţkové, Kutná Hora.
Ing. Šorčíková – je doporučen dlouhodobý pronájem – bude o něm jednáno hned po
rozhodnutí ZM.
3/05
Prodej pozemku v K.Hoře (p. Petrák)
Usnesení č. 223/16 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
prodej pozemku p.č. 4128/27 o výměře 18 m2, včetně všech součástí a příslušenství,
v k.ú. Kutná Hora, panu Janu Petrákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši
7.200,- Kč.
3/06
Prodej pozemku na Kaňku (p. Janata)
Usnesení č. 224/16 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 2
na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 21.1. 2008 prodej
pozemku p.č. 646/9 o výměře 117 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk
panu Vladimíru Janatovi, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 8.055,- Kč.
M. Krčík – kdo pozemek vyasfaltoval (město), pak je cena příliš nízká (Ing. Šorčíková –
prodává se na základě v minulosti uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní).
3/07
Odkup pozemku v K.Hoře (ČPP Transgas, s.p.)
Usnesení č. 225/16 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 2
odkoupení pozemku p.č. 3658/13 o výměře 594 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro
ČPP Transgas, s.p., IČ 00002674, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 do
vlastnictví Města Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 118.800,- Kč.
3/08
Odkup pozemku v K.Hoře (Druţstvo Land)
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM schvaluje
pro 12, proti 9, zdrţel se 5
1. odkoupení pozemku p.č. 4132/1 o výměře 52.151 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví
Druţstva Land, IČ 27372928, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha
1 do vlastnictví Města Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 17.470.585,- Kč.
2. v souladu s bodem I. tohoto usnesení uzavření předloţené kupní smlouvy č. 8/2016.
Na téma zda koupit či nekoupit pozemky od druţstva Land se rozpoutala dlouhá diskuse,
kde kaţdý obhajoval svůj názor a padaly různé argumenty pro a proti. Po bezmála hodině
dal Ing. Kukla návrh hlasovat a usnesení přijato nebylo.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Aktualizace programu regenerace MPR 2017 - 2022
Usnesení č. 226/16 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
s předloţenou aktualizací Programu regenerace MPR Kutná Hora pro období 2017 – 2022
dle důvodové zprávy.
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4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37
Usnesení č. 227/16 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdrţel se 5
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 – přesun rozpočtových
prostředků ve výši 444 280,- Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí ztráty z provozu
venkovního koupaliště dle důvodové zprávy.
b) předloţený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou
jednotu Sparta Kutná Hora dle bodu a).
Z. Hadrovský – poslal všem objasnění nesrovnalostí kolem krytého bazénu – šlo o
nezapočtení DPH, poděkoval K. Koubskému, ml., ţe dostali alespoň 2/3 příspěvku a ţádá
nyní, aby ZM schválilo i poslední třetinu.
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38
Usnesení č. 228/16 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 0
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - přesun prostředků ve výši 306 000,00 Kč
z poloţky rozpočtová rezerva na poloţku návratná finanční výpomoc příspěvkové
organizaci Základní škola Ţiţkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění
realizace projektu výzvy číslo 02-16-022 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků ţáků
v klíčových kompetencích v roce 2016 dle důvodové zprávy.
b) Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena s příspěvkovou organizací Základní škola
Ţiţkov dle důvodové zprávy.
Uvedla mst. Moravčíková – Základní škola Ţiţkov se dostala do finančních problémů
vzhledem k financování projektu, který ještě není dokončen – jde o překlenutí nedostatku
financí.
5. MATERIÁLY ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
5/01
Zápůjčka z FRB mimo VŘ
Usnesení č. 229/16 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ţadatelům mimo VŘ dle předloţeného
seznamu.
5/02
Zápůjčky z FRB – VŘ pro rok 2017
Usnesení č. 230/16 – ZM I. bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2016.
II. schvaluje
zahájení výběrového řízení pro rok 2017 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci
leden 2017.
III. souhlasí
s kritérii pro výběrové řízení poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/50 Rozpočtové opatření INV TO č. 22
Usnesení č. 231/16 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdrţel se 5
předloţený návrh INV – TO č. 22/16, z důvodu úhrady nákladů na odstranění havarijního
stavu sil. Č. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora I. etapa, ve výši 7 957 910 Kč, dle
důvodové zprávy.
6/51 Rozpočtové opatření INV TO č. 23
Usnesení č. 232/16 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdrţel se 5
předloţený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 23/16, navýšení rozpočtových
prostředků na základě poskytnutého daru od Philip Morris International na pořízení
dlouhodobého majetku, ve výši 246.000,--Kč proti poloţce financování dle důvodové
zprávy.
Ing. Viktora vysvětlil, ţe prostředky budou pouţity na zhotovení přístřešku na
autobusovém nádraţí. Bude realizováno aţ v příštím roce.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 Změna zřizovací listiny Pečovatelské sluţby Kutná Hora
Usnesení č. 233/16 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
změny čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská sluţba Kutná Hora:
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1. V čl. III zřizovací listiny – Účel a předmět činnosti - se sluţby poskytované
příspěvkovou organizací rozdělují na sluţby registrované dle zákona č.108/2006 Sb. a na
sluţby neregistrované.
2. Neregistrované sluţby se rozšiřují o provozování komunitního centra pro seniory a
hendikepované a o zajišťování speciální dopravní sluţby pro seniory.
Po provedených změnách zní Čl. III zřizovací listiny takto:
Účel a předmět činnosti
1) poskytování registrovaných sluţeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních sluţbách:
a) poskytování sociální a pečovatelské sluţby ve smyslu § 32 a §40 zákona
č. 108/2006 Sb.,
b) provozování centra denních sluţeb ve smyslu § 45 zákona č. 108/2006 Sb.,
2) poskytování neregistrovaných sluţeb
a) poskytování sociální sluţby v domech s pečovatelskou sluţbou,
b) provozování komunitního centra pro seniory a hendikepované,
c) zajišťování speciální dopravní sluţby pro seniory.
7/02 Revize 3. Komunitního plánu K. Hora za období 2014-16
Usnesení č. 234/16 – ZM bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
Zprávu o revizi 3. Komunitního plánu města Kutná Hora za období let 2014 – 2016.
M. Hlavatý – zaujalo ho nesplnění bodu 1.3.1. – nebylo splněno vzhledem k neposkytnutí
bytu městem. Bod 1.1.5. také nesplněn a objevuje se i ve 4. Komunitním plánu (Mgr.
Válková – jde o Denní centrum, které nemá vyhovující prostory)
Ing. Šorčík – zda aktivity 2.1.4. je přesunuta do prostor lépe vyhovujících (ano –
Koukolova vila).
7/03 Taxík Maxík
Usnesení č. 235/16 – ZM I. ruší
pro 20, proti 0, zdrţel se 4
usnesení RM č. 969/16 ze dne 16. 11. 2016
II. schvaluje
a) darovací smlouvu mezi Městem a Nadací Charty 77 na jejímţ základě nadace daruje
Městu finanční prostředky ve výši 648 251,– Kč jako příspěvek na pořízení motorového
vozidla zn. Ford Tourneo Custom L2, a to za účelem jeho provozování v rámci projektu
„Taxík Maxík“ sledujícího zvýšení mobility seniorů a osob se zdravotním postiţením.
b) schvaluje smlouvu o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík
Maxík“, kterou se Město zavazuje hradit veškeré náklady spojené s provozem automobilu
v rámci projektu Taxík Maxík po dobu 5 let a sluţbu poskytovat prostřednictvím
příspěvkové organizace Pečovatelská sluţba Kutná Hora.
RNDr. Šanc – netroufá si hodnotit nabídku, je řečeno, ţe podmínky smlouvy nejsou
výhodné, zda to porovnávali se Zručí n. S., kde tato sluţba funguje.
Vysvětlili a objasnili Bc. Šlesingr, Ing. Kuklová a Mgr. Válková.
K. Koubský, ml. podotknul, ţe elektromobil by byl výhodnější a levnější.
8. MATERIÁLY ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
8/01 OZV 03/2016 o nočním klidu
Usnesení č. 236/16 – ZM vydává
pro 19, proti 1, zdrţel se 2
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 03/2016, o nočním klidu.
Dlouhá diskuse se rozpoutala i nad návrhem novely vyhlášky o nočním klidu a uvedení do
souladu s novelou zákona. Diskutovalo se o tabulce s uvedenými kulturními akcemi,
které by mohly mít prodlouţenou dobu produkce, jejím doplnění či vyřazení některých
akcí. Na závěr pan K. Koubský, ml. předloţit protinávrh – vypustit z návrhu vyhlášky bod
2 v článku třetím a přijmout tak vyhlášku bez přílohy s jednotlivými akcemi – hlasováno
– pro 15, proti 4, zdrţel se 4 – PŘIJATO. Poté se hlasovalo o vydání takto upravené
vyhlášky.
8/02 Zápis z Kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 237/16 – ZM bere na vědomí
pro 22, proti 0, zdrţel se 0
Zápis č. 03/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory
ze dne 8. 12. 2016.
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9. MATERIÁLY MĚSTSKÉ POLICIE
9/01 Realizace Programu prevence kriminality v r.2017
Usnesení č. 238/16 – ZM souhlasí
pro 21, proti 0, zdrţel se 1
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci „Programu prevence kriminality MV ČR pro rok
2017“
b) se spoluúčastí města na realizaci navrţených projektů ve výši min. 10 % celkových a
skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a pouţitím finanční rezervy z rozpočtu
městské policie na realizaci navrţeného projektu.
9/02 Asistent prevence kriminality
Usnesení č. 239/16 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdrţel se 1
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci Výzvy MSPV č. 03_16_64 – Podpora aktivit a
programů v rámci sociálního začleňování z Operačního programu Zaměstnanost
b) se spoluúčastí města na realizaci uvedeného projektu Výzvy č. 03_16_64 - Asistent
prevence kriminality projektů ve výši 5 % celkových a skutečných nákladů na projekt a
pouţitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrţeného projektu.
Obě zprávy uvedla a vysvětlila PhDr. Pospíšilová, které je pověřena vedením MP.
10. MATERIÁLY ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
10/01 Provozování MAD v K. Hoře v r. 2017
Usnesení č. 240/16 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdrţel se 0
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění
provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v rozsahu platných jízdních řádů
linky č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245010 na rok 2017.
10/02 Úhrada prokazatelné ztráty na lince K. Hora-Poličany v r.2017
Usnesení č. 241/16 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na
úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obsluţnosti vzniklé
provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do
Poličan a zpět na rok 2017.
12. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVNÍHO
12/01 Dodatek č. 1 k VPS (přestupky)
Usnesení č. 242/16 – ZM I. konstatuje,
pro 19, proti 0, zdrţel se 0
ţe Město Kutná Hora je nadále schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků za orgány obcí Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny,
Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Opatovice I, Paběnice, Svatý Mikuláš,
Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice.
II. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s obcemi Bernardov, Bludov, Církvice,
Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Opatovice I, Paběnice,
Petrovice I, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice dle ustanovení § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě,
v jaké je přiloţena k návrhu tohoto usnesení.
III. zmocňuje
starostu Města Kutná Hora k podpisu Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s výše
jmenovanými obcemi.

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Mgr. Jakub Obraz
Poděkoval Bc. Šlesingerovi za dobře připravené materiály.
Ing. Ladislav Šorčík
Proč se nepřipomínalo výročí 17. Listopadu v Kutné Hoře, pokud ano, tak jak (Mgr.
Seifert řekl, ţe s kolegy poloţili květiny k pomníku K. H. Borovského, kde byly mítinky) –
pan starosta odpoví písemně.
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Karel Koubský, ml.
Články v Kutnohorských listech – otázka pravdivosti údajů jeho a starosty, on citoval
přímo z e-mailů (starosta – hovořil přímo s velvyslancem v Šanghaji)

VI.

Různé, závěr

Radim Fedorovič
Opět zpochybnil své hlasování v souvislosti s návrhem změny rozpočtu (vysvětleno, ţe
musí být učiněno bezodkladně po udělané chybě; K. Koubský, ml. mu doporučil, aby
příště hned oslovil předsedajícího, tím se zabrání prodlení).
Ing. Ladislav Šorčík
Vítá úspory v rozpočtu, které byly i díky komisi IT – návrh na zavedení GPS (tajemník
vysvětli, ţe ke sníţení došlo i tím, ţe jedno auto bylo zrušeno a dvě skoro nejezdí, kromě
toho bylo výrazné sníţení cen PHM).
Dům na nám. Národního odboje, na který byl zájemce se objevil v praţské realitní
kanceláři jako investice…
Mgr. Jakub Obraz
Dostal do schránky anonymní dopis pro RM a ZM. Na kameru uvedl, ţe pokud někdo chce
něčeho docílit, pak se musí podepsat (Starosta uvedl, ţe záleţitost přešetří a v lednu
dostanou informace)
M. Hlavatý
Poděkoval za spolupráci v letošním roce a do nového roku popřál vše dobré.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta s přáním příjemně strávených vánočních
svítků ve 22:11 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

Milan Krčík, člen ZM

Karel Koubský, st., člen ZM

Bc. Martin Starý, starosta

Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Ing. Josef Viktora, místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková
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