MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 9. května 2017 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno :
Omluveni :

26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 16:00 – 16:10
Martin Hlavatý, člen ZM – 16:00 – 17:40
Ing. Jozef Králik, člen ZM – 18:10 – 20:15
Neomluveni : MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM
Za MÚ:
tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností
města
Program:
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IV.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Změny v Osadních výborech Poličany a Kaňk
1/02
Zápis osadního výboru
Materiály ekonomického odboru
2/01
Plnění rozpočtu města k 31.3.2017
2/02
Rozpočtová opatření přijatá Radou města
2/03 Obnovení kontokorentního úvěru
2/04 Přijetí investičního úvěru
2/05 Zápisy Finančního výboru
2/06 Rozpočtové opatření EKO č. 12
Materiály správy majetku
3/01
Odkup nemovitostí v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (spol. ZPA Servis EU)
3/02
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Ohlídka)
3/03
Prodej nemovitostí formou výběrového řízení (Masarykova 453)
3/04
Bezúplatné nabytí majetku v k.ú. Kutná Hora (Středočeský kraj)
3/05
Uzavření VPS (dotace MUDr. Chocholáčkové), RO OSM č. 11/17
3/06
Rozpočtové opatření OSM č. 10/17
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Uzavření dodatku VPS – Sparta Kutná Hora z.s.
4/02
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – P. Kolář
4/03
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – T. Horák
4/04
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – man. Loudovi
4/05
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – L. Ptáček
4/06
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – man. Vopěnkovi
4/07
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Dr. Filipová
4/08
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – D. a J.Mertovi
4/09
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – T. Dáňa
4/10
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – man. Daičovi
4/11
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Dr. Domas
4/12
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – A. Lenková
4/13
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Ing. Štolba
4/14
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – P. Kašpar
4/15
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Z. Šlejtr
4/16
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – man. Navrátilovi
4/17
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – D. Chmelařová
4/18
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Římskokatolická farnost Sedlec
4/19
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Římskokatolická farnost Sedlec
4/20
VPS o poskytnutí příspěvku FRM – Římskokatolická farnost Sedlec
4/21
Změna zřizovací listiny – Městská knihovna
Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Materiál odboru investic
6/50
Plán odpadového hospodářství města KH pro období 2017-2021
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 VPS o poskytnutí dotace – Protialkoholní stanice Kolín

8. Materiál Odd. interního auditu
8/01 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM
V.
Odloţené materiály
4/04
Zafinancování spoluúčasti na dotaci MŢP - sníţení energ. náročnosti 8/01 Zápis
č. 01/2017 z jednání Kontrolního výboru
VI.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VII.
Různé
VIII.
Závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil Bc. Martin Starý, 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. Předloţil návrh na úpravu programu doplnění materiálu 2/06. P. Karel Koubský ml. poţádal o doplnění materiálu 1/03 (pro
22, proti 0, zdrţel se 1). Návrh pana Havlovice na projednání bodu 2/05 před bodem
2/04 (pro 21, proti 0, zdrţel se 2). Upravený program byl schválen jednohlasně (pro 24,
proti 0, zdrţel se 0).
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Jozef Králik (16:00 – 18:10)
Radim Fedorovič
Martin Morávek

II.

Dotazy a připomínky občanů

Paní Jánská, předsedkyně SVJ
Problematika zjednosměrnění Puškinské ulice – jak bude dohlíţeno na bezpečnost (chybí
dopravní značení pro přechod), jak bude město postupovat, aby nebyli obyvatelé
vystaveni negativnímu dopadu zjednosměrnění.
Město porušilo zákon o obcích,
nedostala odpověď na svůj dopis v zákonné lhůtě a navíc nebyl předloţen na jednání
zastupitelstva.
Vlastní vyjádření občanů k prodeji Zelenkovy vily. Pan starosta paní Jánskou vyzval
k předloţení písemné ţádosti, na kterou ji přislíbil odpověď v zákonné lhůtě.
Tomáš Morawski
Jakoţto člen kulturní komise poděkoval za renovaci podchodu na hlavním nádraţí.
Hodnocení grantů v sociální oblasti – RM i ZM členům komise věří a hodnocení grantů
schválili bez změny. Byl by rád, kdyby se stejného způsobu hodnocení a důvěry dočkala i
kulturní komise.

III.

Písemné materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Změny OsV Kaňk a Poličany
Usnesení č. 77/17 – ZM I. stanoví
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
počet členů Osadního výboru Kaňk na 7.
II. bere na vědomí
rezignaci pana Tomáše Kubery na pozici člena Osadního výboru Poličany.
III. jmenuje
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a) paní Janu Benešovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Kaňk.
b) paní Moniku Rotovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Poličany
p. Kraus – poţádal, aby se zápisy osad. výborů zveřejňovaly na webu města Kutná Hora.
1/02
Zápis z Osadního výboru Malín
BEZ USNESENÍ – ZM bere na vědomí

zápis Osadního výboru Malín ze dne 7. 4. 2017
1/03
Pověření kontrolního výboru
Usnesení č. 78/17 – ZM pověřuje
pro 19, proti 0, zdrţel se 5
Kontrolní výbor ZM kontrolou zadání a plnění dvou veřejných zakázek, které zadala Rada
města Kutná Hora svým usnesením č. 1189/15 ze dne 16. 12. 2015 a č. 606/16 ze dne
13. 7. 2016.
Materiál okomentoval předkladatel p.Koubský ml. – nejasnosti okolo sportovní haly, málo
kdo zná skutečné náklady na vybudování haly nebo kolik město zaplatí za činnost pana
Kurucze. RM schválila bez výběrového řízení 2 veřejné zakázky, a to na jednání ve dnech
16.12.2015 a 13.7.2016, obě zakázky byly zadány společnosti pana Kurucze. Byly
vyplaceny prostředky za rok 2015 i za rok 2016. ZM se nechalo uvést v omyl, kdyţ
přijalo dotaci a usnesení na dofinancování z vlastních zdrojů města. Pan Kurucz získal bez
VŘ více neţ 800.000,-Kč za odbornou činnost. Z výše uvedených důvodů ţádá o
prošetření těchto zakázek.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Plnění rozpočtu města k 31.3.2017
Usnesení č. 79/17 – ZM bere na vědomí
předloţenou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.3.2017.

pro 21, proti 0, zdrţel se 3

2/02
Rozpočtová opatření přijatá Radou města KH
Usnesení č. 80/17 – ZM bere na vědomí
pro 20, proti 0, zdrţel se 4
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22. 3. 2017 – 19. 4. 2017
2/03
Obnovení kontokorentního úvěru
Usnesení č. 81/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s obnovením kontokorentního úvěru na běţném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši
15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních
zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu
smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2018. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
2/05
Zápis Finančního výboru ZM
Usnesení č. 82/17 – ZM bere na vědomí
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
Zápisy Finančního výboru ze dne 13.4.2017 a 2.5.2017
Materiál okomentoval p. Fedorovič. Členové finančního výboru nejsou spokojeni
s analýzou financování sportovní haly Klimeška, technického vybavení škol a Vlašského
dvora. Výbor ţádá vedení města o předloţení materiálu, kde bude uveden rozbor nákladů
na provoz a dokončení výše uvedených investicí, a to v řádném termínu 10 dní před
konáním zastupitelstva města. Mgr. Vepřková se vyjádřila k technickému vybavení škol.
V prosinci 2016 souhlasili s podáním ţádosti o dotaci na vybavení škol, od té doby se nic
neděje. Panu Jarošovi a pí Touchové byly faktury za jejich činnost zaplaceny. Začala se o
tuto záleţitost zajímat a oslovila mst. Moravčíkovou se ţádostí o nahlédnutí do ţádosti –
nebylo jí vyhověno, do ţádosti má přístup jen pí Touchová. Přijde jí nezodpovědné, aby
město nemělo o projektu přehled, nejde o lacinou záleţitost. K tématu se vyjádřila pí
Nechojdomová - ţádost je evidována elektronicky v MS2014+, přístup má pí Touchová a
má moţnost umoţňovat přístup k nahlíţení dalším osobám. Objasnila, jak je to
s uhrazením faktur p.Jarošovi a pí Touchové. Mgr. Vepřková by, jakoţto zastupitelka,
chtěla mít o financování projektů přehled a mít moţnost k nahlíţení do přípravy projektů.
Pí Nechojdomová odpověděla, ţe ţádost byla Mgr. Vepřkové odeslána pí místostarostkou
25.4., nebylo jí umoţněno nahlíţet pouze do el.zpracování ţádosti. O přístupu do
elektronického zpracování ţádosti se rozvinula diskuse. Město by mělo mít moţnost
stanovit si pravidla podle sebe tak, jako tomu bylo u jiných projektů. Opoziční zastupitelé
(p. Koubský ml., Dr. Šanc) vyčinili radě města špatné hospodaření s finančními
prostředky města. P. Gryč připomněl zastupitelům, ţe projekt stál mnoho lidí hodně úsilí
a v případě, ţe dojde k jeho sabotování, bude vynaloţená práce zbytečná. Dr. Šanc

zastupitele upozornil, ţe opozici nejde o sabotování projektu, nýbrţ chtějí docílit řádného
vedení projektu, aby nenastala obdobná situace jako u sportovní haly.
2/04
Přijetí investičního úvěru
Usnesení č. 83/17 – ZM I. schvaluje
pro 19, proti 1, zdrţel se 5
poptání investičního úvěru v limitní výši 150 000 000,- Kč za podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
II. u k l á d á
tajemníkovi úřadu zadat kompetentním vedoucím odborům vypracování podrobné,
technicko-ekonomické zprávy, včetně struktury celkových investičních a provozních
nákladů, finanční analýzy, případně studii proveditelnosti těchto investičních akcí:
Sportovní hala Klimeška, Vlašský dvůr, Knihovna, Technické vybavení škol. U všech
úvěrovaných akcí bude uvedena limitní výše rozpočtu. Současně si vyhrazuje právo na
rozhodování o rozpočtových změnách plynoucích z přijetí a čerpání úvěru, včetně
uvolněných prostředků z přeúvěrovaných poloţek rozpočtu.
P. Koubský ml. navrhl odloţení materiálu a svolání mimořádného jednání ZM na 6.6.2017
s tím, ţe obdrţí řádně připravené materiály v zákonném termínu. Ing. Šorčík – ví o
občanech, kteří jsou proti zadluţování města, návrh nepodpoří. P. Gryč zastupitele
upozornil, ţe po roce 2022 bude moţnost získání dotací minimální, proto je třeba vyuţít
současné příznivé situace a podpořit přijetí úvěru, abychom mohli zaţádat o další dotace.
O přijetí investičního úvěru se rozvinula dlouhá diskuse. Dr. Šanc před několika týdny
ţádal vedení města o zaslání dlouhodobého investičního výhledu, seřazení jednotlivých
poloţek podle naléhavosti a časového plnění – dočkal se přibliţného výhledu, který
z případného přijatého úvěru nevycházel. Městu stále chybí strategický plán – počítá se
s dokončením haly, rekonstrukcí Vl.dvora, atd., ale zapomíná se na další důleţité
investice - výstavba zařízení sociální péče a bytů, rekonstrukce Lorce a stadionu,
prodlouţení podchodu do Malína, obnova hřbitovů a parků, urbanizace nádraţí,…..atd.
p.Fedorovič, po návrhu Ing. Zahradníčka, vyslovil pozměňující návrh, který byl přijat.
Koubský ml. s pozměňovacím návrhem souhlasí, ale poţaduje staţení materiálu 2/06.
Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Vedení města vyzvalo zastupitele k jasnému definování, co mají materiály obsahovat. P.
Koubský ml. – postačí přibliţný finanční výhled, rozpočet byl měl být součástí usnesení,
aby se zabránilo schvalování dalších vedlejších nákladů. Poţadavky dodá písemně. Ing.
Šorčík – k jednotlivým akcím poţaduje rozpočty, které by byly obsaţeny v důvodové
zprávě u konkrétního materiálu. Koubský ml. – poţadují všechny poloţky rozepsané +
náklady za běţný rok.
Starosta – přesně lze rozepsat pouze věci, které mají DPS, ne ty, co jsou teprve ve
stádiu studie nebo jen PD.
2/06
Rozpočtové opatření EKO č. 12
ODLOŢENO – ZM schvaluje
předloţený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 – kterým dochází ke změně čerpání
investičního úvěru z roku 2016 a to sníţení investičních výdajů na Vlašský dvůr –
rekonstrukce ve výši 7 mil. Kč, sníţení investiční poloţky Sankturinovský dům
rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč a navýšení investiční poloţky Sportovní hala Klimeška ve
výši 10 mil. Kč.
Na základě jednání o předchozím bodu byl materiál odloţen.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Odkup nemovitostí v k.ú. Sedlec (spol. ZPA Servis EU s.r.o.)
Usnesení nepřijato – ZM neschvaluje
pro 12, proti 0, zdrţel se 12
odkoupení pozemku p.č. 761/34 o výměře 1.236 m2, jehoţ součástí je stavba č.p. 409, a
části pozemku p.č. 761/1 o výměře 1.851 m2 (dle GP č. 917-89/2016 pozemek p.č.
761/126), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti ZPA Servis EU s.r.o., IČ
27539326, se sídlem Blešno č.p. 57, 503 46 Blešno.
p. Hlavatý navrhl odloţení materiálu (pro 10, proti 7, zdrţel se: 7 – návrh nebyl přijat) P.
starosta zastupitele upozornil na několik komplikací: územní plán, v okolí jsou výrobní

podniky, ubytovna obsahuje azbest – rekonstrukce by byla nákladná. Úkol pro OSM a
Reg.Roz. – do příštího ZM doplní zprávu o to, kolik by stála rekonstrukce
objektu za účelem předělání na startovací byty, jak lze upravit územní plán,
vyjádření k případnému vyuţití (je objekt vhodný na startovací byty nebo jiné
vyuţití, měla by o objekt zájem charita,….). Mgr. Válková upozornila, ţe
v Benešově ulici jsou byty určené k rekonstrukci, které jsou vhodné k předělávce na
startovací byty a navíc se jedná o náš objekt. Po diskusi bylo hlasováno o původním
návrhu
3/02
Odkup pozemku v k.ú KH (p. Ohlídka)
Usnesení č. 84/17 – ZM neschvaluje
pro 20, proti 0, zdrţel se 4
odkoupení pozemku p.č. 2930/5 o výměře 172 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města
Kutná Hora od pana Miloslava Ohlídky, 284 01 Kutná Hora.
3/03
Prodej nemovitostí formou VŘ (Masarykova 453, KH)
Usnesení nepřijato – ZM I. neschvaluje
prodej pozemků p.č. 2542/1, p.č. 2542/2, p.č. 2543/1 a p.č. 2544/1, vše v k.ú. Kutná
Hora společnosti Centrum duševního zdraví s.r.o., IČ: 05748909, se sídlem
Jungmannovo náměstí 470, 284 01 Kutná Hora.
II. schvaluje prodej pozemku p.č. 2542/1 o výměře 1.086 m2, jehoţ součástí je stavba
č.p. 453, pozemku p.č. 2542/2 o výměře 17 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če
(garáţ), pozemku p.č. 2543/1 o výměře 1.637 m2 a části pozemku p.č. 2544/1 o
výměře cca 315 m2, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
P. Hlavatý vznesl protinávrh: „ZM nesouhlasí s přímým prodejem pozemku ani formou
VŘ“ (pro 10, proti 0, zdrţel se 11). Budova slouţila dětem a bylo by dobré do ní navrátit
v budoucnu školku. Mgr. Vepřková sdělila, ţe bylo spočítáno, ţe nám v budoucnu bude
chybět 190 školkových míst, protinávrh podpoří. Mgr. Šorčíková – s prodejem jiţ počítali,
odborníci se na tom jednohlasně shodli a zastupitelé jejich doporučení nerespektují.
Objekt původně neměl slouţit jako mateřská škola, ale jako rodinná vila, šlo o provizorní
řešení. Dr. Šanc postrádá stanovisko odboru školství a sociálních záleţitostí. Mgr. Válková
– chybí rozhodnutí stavebního úřadu.
3/04
Bezúplatné nabytí majetku v k.ú. KH (Středočeský kraj)
Usnesení č. 85/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
bezúplatné nabytí stavby bez čp/če (garáţ) na pozemku p.č. 2542/2 o výměře 17 m2 a
dále stavby plechového domku na kontaminovaný odpad o výměře cca 12 m2 na části
pozemku p.č. 2544/1, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Středočeského kraje, s právem
hospodaření pro Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních sluţeb, IČ
48677752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná
Hora.
3/05
Uzavření veřejnoprávní sml. (dotace MUDr. Chocholáčkové)
Usnesení č. 86/17 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci zubní
ordinace mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a paní MUDr. Marií
Chocholáčkovou, IČO 46403400, Kutná Hora jako příjemcem ve výši 50.000,- Kč.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů
souvisejících s přestěhováním zubní ordinace mezi Městem Kutná Hora jako
poskytovatelem a paní MUDr. Marií Chocholáčkovou, IČO 46403400, Kutná Hora jako
příjemcem ve výši 40.000,- Kč.
c) předloţený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/17, kterým dochází k vytvoření
nové výdajové poloţky „MUDr.Chocholáčková – účelový transfer“ ve výši 90.000,-- Kč.
Tato částka bude kryta částečně sníţením výdajové poloţky „Rozpočtová rezerva města“
ve výši 50 000,-- Kč a zapojením příjmů „Městská policie – sankční platby“ ve výši
40.000,-- Kč.
3/06

Rozpočtové opatření OSM č. 10/17

Usnesení č. 87/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 0
předloţený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/17, kterým dochází k vytvoření nové
rozpočtové příjmové poloţky Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska –
oceněná stavba roku ve výši 100.000,-- Kč s tím, ţe o stejnou částku bude navýšena i
výdajová investiční poloţka Dačického dům - klimatizace.
Dotaz p.Koubského ml. – kdo rozhodl o tom, ţe se KH v letošním roce nepřihlásí do
soutěţe o Historické město roku? Na dotaz odpověděl Mgr. Seifert - doporučil vedení
města, aby se město letos neúčastnilo a to z důvodu, aby i ostatní města v našem kraji
měla moţnost získat alespoň krajskou cenu.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Uzavření dodatku veřejnoprávní sml. (Sparta Kutná Hora)
Usnesení č. 88/17 – ZM schvaluje
pro 16, proti 0, zdrţel se 6
návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3,
284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Gryč – rezignoval na svoji funkci, je třeba změnit ve smlouvě. Objasnil důvod své
rezignace. Kukla – stadion Lorec je v majetku města a je třeba se nad jeho stavem
zamyslet a řešit ho – např. špatný stav WC– špatné hygienické podmínky, atd.
4/02 Uzavření veřejnoprávní sml. (P. Kolář)
Usnesení č. 89/17 – ZM souhlasí
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Petrem Kolářem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši
85 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/03
Uzavření veřejnoprávní sml. (T. Horák)
Usnesení č. 90/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Tomášem Horákem, 284 01 Kutná Hora na částku ve
výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/04
Uzavření veřejnoprávní sml. (man. Loudovi)
Usnesení č. 91/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s manţeli Ingrid a Miroslavem Loudovými, 284 01 Kutná Hora na
částku ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/05
Uzavření veřejnoprávní sml. (L. Ptáček)
Usnesení č. 92/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Liborem Ptáčkem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši
150 000,- Kč a dle důvodové zprávy.
4/06
Uzavření veřejnoprávní sml. (man. Vopěnkovi)
Usnesení č. 93/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 2
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s manţeli Ivou a Janem Vopěnkovými, 284 01 Kutná Hora na
částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/07
Uzavření veřejnoprávní sml. (PhDr. Filipová)
Usnesení č. 94/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s paní PhDr. Evou Filipovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve
výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/08
Uzavření veřejnoprávní sml. (D. Mertová a J. Merta)
Usnesení č. 95/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s paní Danuškou Mertovou, 284 01 Kutná Hora a panem Josefem
Mertou, 280 02 Kolín na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/09
Uzavření veřejnoprávní sml. (T. Dáňa)
Usnesení č. 96/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Tomášem Dáňou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši
50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/10
Uzavření veřejnoprávní sml. (man. Daičovi)
Usnesení č. 97/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s manţeli Boţenou a Stanislavem Daičovými, 284 01 Kutná
Hora na částku ve výši 25 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/11
Uzavření veřejnoprávní sml. (MUDr. J. Domas)
Usnesení č. 98/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem MUDr. Josefem Domasem, 284 01 Kutná Hora na
částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/12
Uzavření veřejnoprávní sml. (A. Lenková)
Usnesení č. 99/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s paní Annou Lenkovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši
80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/13
Uzavření veřejnoprávní sml. (Ing. M. Štolba)
Usnesení č. 100/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Ing. Milošem Štolbou, 284 01 Kutná Hora na částku ve
výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/14
Uzavření veřejnoprávní sml. (P. Kašpar)
Usnesení č. 101/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Petrem Kašparem, 285 41 Malešov na částku ve výši
140 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/15
Uzavření veřejnoprávní sml. (Z. Šlejtr)
Usnesení č. 102/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s panem Zdeňkem Šlejtrem, 196 00 Praha 9 na částku ve výši
40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/16
Uzavření veřejnoprávní sml. (man. Navrátilovi)
Usnesení č. 103/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s manţeli Václavem a Veronikou Navrátilovými, 284 01 Kutná
Hora na částku ve výši 110 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/17
Uzavření veřejnoprávní sml. (D. Chmelařová)
Usnesení č. 104/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s paní Danou Chmelařovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve
výši 30 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/18
Uzavření veřejnoprávní sml. (Římskokatolická farnost Sedlec)
Usnesení č. 105/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec se sídlem
Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora na částku ve výši 200 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/19
Uzavření veřejnoprávní sml. (Římskokatolická farnost Sedlec)
Usnesení č. 106/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec se sídlem
Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora na částku ve výši 240 000,- Kč dle důvodové zprávy.
4/20
Uzavření veřejnoprávní sml. (Římskokatolická farnost Kutná Hora)
Usnesení č. 107/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se
sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 400 000,- Kč dle důvodové
zprávy.
4/21
Změna zřizovací listiny – Městská knihovna
Usnesení č. 108/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora:
1/ Čl. VII zřizovací listiny - Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována - se mění
na čl. VIII
2/ Čl. VII zřizovací listiny zní nově takto:
Čl. VII
Okruhy doplňkové činnosti
Organizace provozuje tyto doplňkové činnosti:
- pronájem nebytových prostor v budově Na Náměti čp. 416 v k.ú. Kutná Hora
- krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově Husova čp. 145 v k.ú. Kutná Hora
- prodej knih a upomínkových předmětů
- pronájem movitých věcí
- vloţné ze vzdělávacích a kulturních akcí
5. MATERIÁLY ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚP
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Usnesení č. 109/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ţadatelům mimo VŘ dle předloţeného
seznamu
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/50 Plán odpadového hospodářství města KH pro období 2017-2021
Usnesení č. 110/17 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdrţel se 3
předloţený Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017 - 2021.
Dr. Šanc neobdrţel Plán odpad.hospodářství, je pro odloţení materiálu. Materiál měli
zastupitelé k dispozici v elektronické podobě. P. Hlavatý – chybí rozbor nákladů (kolik
bude plán stát).
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 VPS – dotace na rok 2017 (Protialkoholní záchytná stanice)
Usnesení č. 111/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdrţel se 2
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi Městem Kutná Hora jako
poskytovatelem a Městem Kolín jako příjemcem ve výši 70.000,- Kč
Dr. Pospíšilová poţádala vedení města, aby jednalo s Kolínem o příjmu opilých osob na
záchytné stanici, městská policie má čas od času problém opilé občany do ústavu umístit.
Mst. Viktora – jednali o tom na bezpečnostní radě – budou se snaţit s Kolínem domluvit,
aby pro naše město bylo vţdy jedno lůţko k dispozici.
8. MATERIÁLY KONTROLNÍHO VÝBORU

8/01 Zápis z kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 112/17 – ZM bere na vědomí
pro 20, proti 0, zdrţel se 1
a) zápis č. 02/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
ze dne 26.45.2017
b) zprávu o zjištěních z vykonané kontrolní akce – Prošetření skutečného stavu ujetých a
fakturovaných kilometrů v rámci městské autobusové dopravy, kterou pro Město Kutná
Hora zajišťuje společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Finanční a kontrolní výbor konstatovaly, ţe problematické je nepřesné měření, závěrem
doporučily vedení města, aby budoucí uzavíraná smlouva byla konkretizována, např.
přesnost měření na 1 metr, nikoliv na 1 kilometr.

IV.

Materiály odloţené

4/04
Spoluúčast k dotaci „5.1 – Sníţení energetické náročnosti budov“
STAŢENO – ZM souhlasí
a) s moţným zafinancováním spoluúčasti na dotaci MŢP v rámci dotačního programu
„5.1 – Sníţení energetické náročnosti budov pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., Čáslavská
199,
284
01
Kutná
Hora,
dle
důvodové
zprávy
a
přílohy
č.1.
b) s navýšením majetkového podílu města dle platné smlouvy.
P. Hadrovský navrhl staţení materiálu, v tuto chvíli není zafinancování třeba, objevily se
nové moţnosti.
8/01 Zápis z kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 113/17 ZM bere na vědomí
pro 22, proti 0, zdrţel se 0
a) Zápis č. 01/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
ze dne 22.3.2017
b) Zápis o kontrole č. 1/2017/KV „Prověření vybraných veřejných zakázek zadaných
společnosti Technické sluţby Kutná Hora, spol. s r.o“.
c) Zprávu o zjištěních z vykonané kontrolní akce – kontroly zadání veřejné zakázky
„Sanace odvalu dolu Kuntery“

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Mgr. Válková
Ve středu mají jednání sociální komise, projednají i otázku objektu Zelenkovy vily. P.
starosta dal za úkol školní komisi, aby k Zelenkově vile sdělila i své
stanovisko.
Mgr. Obraz
Podal návrh na usnesení – zastupitelstvo města se usnáší, ţe bude dostávat do schránek
odpovědi na připomínky. Pan tajemník zastupitelům připomněl, ţe odpovědí mají
elektronicky k dispozici. Usnesení nebylo třeba přijímat.
Ing. Šorčík
Dotaz k dění na Kaňku – kdo navrhl současné úpravy lesoparku? Dotaz zodpověděl pan
starosta - kácení je dané zákonem a musí být provedeno. Vlivem počasí stromy schnout
a jsou napadány kůrovcem, musí být vykáceny. Kdyby společnost MLaR toto nevykonala,
dostala by pokutu. Na tuto aktivitu byl vytvořen posudek od odborníků, v případě zájmu,
jej můţe zastupitelům poskytnout.
Lenka Frankovicová
Poděkovala všem, kdo se zúčastnili cukrářských slavností. Bohuţel, náměstí, které by
mělo být centrem, bylo prázdné – promyslet, co by náměstí mohlo do budoucna
občanům nabídnout. Starosta má v plánu jednat s majiteli kaváren na náměstí.
Karel Koubský, st.
Dotaz na mst. Viktoru ve věci parkoviště v Sedlci. Mst. Viktora sdělil, ţe 12.5. proběhne
jednání s farnostmi a 24.5. proběhne jednání se zástupci kníţete Schwarzenberka,
zástupci Philip Morris a zaměstnanci úřadu, kde bude tato otázka diskutována.
Václav Veselý

Je moţné ovlivňovat dopravní situaci v Kutné Hoře či nikoliv? Pohyb po Kutné Hoře je
díky četným dopravním uzavírkám velmi sloţitý pro místní, natoţ pro turisty. Na dotaz
stručně odpověděl p. starosta - jedná se o sloţitý proces a není v našich silách, abychom
vše dokázali zkoordinovat.
Martin Hlavatý
Na původních webových stránkách byla rubrika – hlášení rozhlasu. Na nových webových
stránkách chybí, bylo by moţné odkaz obnovit? P. tajemník zajistí, aby se rubrika
na nových webových stránkách vytvořila.
Karel Koubský, st.
Parkování autobusů v Sedlci. Na autobusovém stání chybí odpadkové koše. Ing. Bodišová
to jiţ zajistila.
Mgr. Obraz
Kdy bude otevřen park pod Vlašským dvorem? Na dotaz zodpověděl Ing. Janál – čeká se,
aţ nám vrátí peníze (6 mil.), poté se začne opravou zdí pod arciděkanstvím, atd. P.
starosta přislíbil, ţe se budou snaţit, aby byl park příští jaro otevřen – plánováno je
vybudování cestiček, WC, dětského hřiště….

VI.

Různé, závěr

Mgr. Jakub Obraz
Informoval zastupitelstvo o pětici nejznámějších světových festivalech experimentální
hudby, přičemţ jedním z nich je Creepe Teepe v KH.
Ing. Ladislav Šorčík
Inzerát na prodej domu na náměstí Národního odboje dle vyjádření realitní agentury
nijak nesouvisí s projednávaným prodejem.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 20:14 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

Ing. Jozef Králik, člen ZM

Radim Fedorovič, člen ZM
Martin Morávek, člen ZM

Bc. Martin Starý, starosta

Zapsala: Bc. Lucie Kalinová

Ing. Josef Viktora, místostarosta

