Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání
dne 12.prosince 2017
Usnesení č. 238/17 k příplatkům Průvodcovské služby Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
c) Předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - kterým dojde k rozpočtovému pokrytí
příplatku poskytnutého PSKH dle důvodové zprávy.
Návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 – navýšení rozpočtových příjmů (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 1 108 175,-- Kč
Zdůvodnění:. Na základě Zprávy jednatelky Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. ke dni
27.11.2017, který je zastupitelstvu předložen pod pořadovým číslem 1/07 a ve kterém
požaduje příplatek společnosti ve výši 2 400 000 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové
opatření, kterým dojde k pokrytí peněžitého příplatku ve výši 1 661 175 Kč. Zbývající
příplatek ve výši 738 825 Kč bude započten účetně bez použití rozpočtové skladby proti
neuhrazeným závazkům vůči Městu Kutná hora ke dni 23.11.2017. Peněžitý příplatek bude
kryt navýšením příjmů - sankčních plateb odboru dopravy a Městské police ve výši 1 108 175
Kč a snížením výdajů rozpočtové rezervy ve výši 553 000 Kč.
OdPa

schválený
rozpočet

2212

Sankční platby
přijaté od jiných
2300
subjektů, odbor
dopravy

0,00 1 322 922,00 831 175,00 2 154 097,00

5311

2212

Sankční platby
přijaté od jiných
2100
subjektů, Městská
policie

0,00

2143

6202

2200

PSKH - příplatek k
ZK - peněžitý

0

0

1 661 175

1 661 175

6171

5901

2200

Rozpočtová rezerva
(kap.4)

0

553 000

-553 000

0
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úprava

UR po
úpravě

OrJ

2299

Text

upravený
rozpočet

SpPo

383 058,00 277 000,00

660 058,00

Neuhrazené závazky PSKH vůči Městu: ke dni 31.10.2017
Havlíčkovo náměstí
552
splatnost

nájem

zálohy na služby

sankce

30.6.2016

124 384,00 Kč

0,00 Kč

10.9.2016

124 384,00 Kč

0,00 Kč

10.11.2016

124 385,00 Kč

0,00 Kč

30.6.2017

158 865,74 Kč

0,00 Kč

10.9.2017

158 865,74 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

41 432,00 Kč

3 262,00 Kč

3 246,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

694 146,48 Kč

3 246,00 Kč

41 432,00 Kč

Celkem zaokrouhleno

738 825,00 Kč

31.10.2017

Palackého náměstí
377
10.10.2017

Usnesení č. 243/17 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 27-28
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 27 - navýšení daňových příjmů "Daň z
hazardních her" ve výši 2 650 972 Kč a současné snížení kapitálových příjmů z prodeje
ostatních nemovitostí dle důvodové zprávy č. 1.
b) převod kapitálové položky "Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar" ve výši 1 000 000
Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018.
Důvodová zpráva:
1) Rozpočtové opatření EKO č. 27 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 2 650 972 Kč
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Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zapojení dosud vybraných daňových příjmů “Daň
z hazardních her“ ve výši 2 650 972 Kč a současné snížení kapitálových příjmů z prodeje
ostatních nemovitostí, které nebudou do konce roku naplněny, a auditor nás upozornil, že
neplnění velkých příjmových položek by mělo být do konce roku opraveno rozpočtovým
opatřením.
Rozpočtová skladba:
§

pol

0

3639

OrJ OrgC

1381 2094

text

Daň z hazardních
39822 her 65%

SR

4 900 000 8 329 624

Ostatní kapitálové
0 příjmy

3112 2997

UR

0

10 000
000

změna
rozpočtu

rozpočet po
změnách

2 650 972

10 980 596

-2 650 972

7 349 028

2) Rozpočtové opatření EKO č. 28 – snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
c) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 1 000 000,00 Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření č. 28, kterým dojde k snížení
kapitálové položky „Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar“ ve výši 1 000 000 Kč a
současné snížení kapitálových příjmů z prodeje ostatních nemovitostí změna: převod
kapitálové položky "Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar" ve výši 1 000 000 Kč z
rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018
OdPa SpPo

OrJ

3522

Nemocnice
2200 52734 Kutná Hora sponzorský dar

6359

8115

OrgC

Text

Změna stavu –
bankovních účtů

SR

UR

1 000 000 1 000 000

27 114
990

úprava

UR po
úpravě

-1 000 000

0

40 154 602 -1 000 000

39 154 602

Usnesení č. 252/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 59
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 59 - navýšení rozpočtových příjmů na
položce "Spolkový dům - vstupné" ve výši 27 100 Kč a současné navýšení rozpočtových
výdajů na položce "Spolkový dům - materiál, služby" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček
Termín : 15.01.18
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Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 59 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 27 100,00 Kč
Zdůvodnění: Na základě potřeby navýšení neinvestičních výdajů u Spolkového domu,
předkládáme návrh rozpočtového opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových příjmů na
položce „Spolkový dům – vstupné“ dle skutečného plnění ve výši 27 100,- Kč. Neinvestiční
výdaje se skládají například z: propagace naučných a výstavních programů, moderování,
výstavní materiál, hudební doprovod atd.
Rozpočtová skladba:
OdPa SpPo

OrJ

Text

3613

2111

2840

Spolkový dům vstupné

3613

5169

2840

Spolkový dům služby

SR

5 000,00

UR

úprava

UR po
úpravě

5 000,00

27 100

32 100,00

0,00 24 580,20

27 100

51 680,20

Usnesení č. 256/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 20 a 21/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 20/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční
rozpočtové položky Kutná Hora dostupná všem - navigační systém - dle kupní smlouvy
MLaR ve výši 3.429.624,--Kč a zároveň k navýšení příjmové rozpočtové položky Daň z
hazardních her 65% ve výši 3.429.624,--Kč.
b) předložený návrh INV - TO č. 21/17, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové
položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 62.692,--Kč a zároveň k navýšení výdajové
rozpočtové položky VO - opravy (mimo TS) ve výši 62.692,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček
Termín : 19.12.17
Důvodová zpráva:
1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO 11/17 – použití nových, rozpočtem
nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 3.429.624,-- Kč
Zdůvodnění: Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 951/17 ze dne 29.11.2017
doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh INV – TO č. 20/17, kterým
dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Kutná Hora dostupná všem –
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navigační systém – dle kupní smlouvy MLaR ve výši 3.429.624,--Kč a zároveň k navýšení
příjmové rozpočtové položky Daň z hazardních her 65% ve výši 3.429.624,--Kč.
Výše uvedené rozpočtové opatření předkládáme na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřené dne 1.2.2013 mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.,
Opatovice I. čp. 43, PSČ 286 01 – jednajícím jednatelem Ing. Stanislavem Peroutkou, IČO
62967291, DIČ CZ 6296729 (jako budoucí prodávající) a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.
552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195, zastoupené starostou RNDr.Ivo Šancem, CSc. (jako
budoucí kupující). Touto smlouvou se obě strany zavázaly, že do 31.12.2017 bude uzavřela
Kupní smlouva, čímž dojde k převodu vlastnictví navigačního systému do vlastnictví majetku
Města Kutná Hora.
Součástí navigačního (informačního) systému jsou: 3 ks informačních kiosků včetně aplikace pro
chytré telefony, 50 ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 6 ks informačních
tabulí, 30 ks litinových sloupků s ukazateli a propagační video a audio spot.
Návrh k uzavření Kupní smlouvy mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora a Městem
Kutná Hora byl schválen v RM dne 29.11.2017.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa SpPo

Správce Text

1037

2460

6121

Kutná Hora
dostupná všem
– navigační
systém – dle
kupní smlouvy
MLaR

Schválený
0

Upravený
0

Úprava

Rozpočet
po úpravě
3.429.624,-

OrgC 53310

1381

2094

Daň
z hazardních
her 65%

4.900.000,- 4.900.000,-

+3.429.624,- 8.329.624,-

OrgC 39822

2)Návrh na rozpočtové opatření INV – TO 21/17 – použití nových, rozpočtem
nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
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Částka 62.692,-- Kč
Zdůvodnění: Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 955/17 ze dne 29.11.2017
doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh INV – TO č. 21/17, kterým
dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 62.692,--Kč
a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky VO – opravy (mimo TS) ve výši 62.692,-Kč.
Město Kutná Hora obdrželo pojistné náhrady za vzniklé škody na veřejném osvětlení vzniklé
dopravními nehodami nebo živelnými pohromami (vichřice). Na příjmové položce je dosud
proúčtován příjem ve výši 56.275,--Kč. Dne 15.11.2017 bude proúčtováno pojistné plnění od
Kooperativy pojišťovny ve výši 26.417,--Kč. Celkové příjmy z pojistného plnění budou tedy
činit 82.692,--Kč.
Upravený příjmový rozpočet pojistného plnění je momentálně ve výši 20.000,--Kč, příjmová
položka bude tímto přečerpána o 62.692,--Kč.
Tyto finanční prostředky bychom chtěli použít ve prospěch výdajové rozpočtové položky VO
opravy (mimo smlouvu TS) na následnou opravu poškozeného veřejného osvětlení.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa SpPo

Správce Text

Schválený

3631

2322

2460

Přijaté pojistné
náhrady

20.000,-

3631

5171

2460

VO – opravy

30.000,-

Upravený

20.000,-

57.872,-

Úprava

Rozpočet
po úpravě

+62.692,-

82.692,-

+62.692,-

120.564,-

(mimo TS)

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne
13.prosince 2017
Usnesení č. 986/17 k rozpočtovému opatření OSM č.38 - 41
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 38/17, kterým se navyšují výdajové položky ZS - el. energie o
částku 100.000,-- Kč a položka byty - opravy o částku 200.000,-- Kč, a to obě na úkor
položky plovárna - odbavovací systém.
b) předložený návrh OSM č. 39/17, kterým se navyšují výdajové položky Kostel SJN - opravy
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o částku 23.000,-- Kč a položka společné prostory - opravy o částku 24.120,-- Kč, a to obě na
úkor položky Dačického dům - klimatizace.
c) předložený návrh OSM č. 40/17, kterým se navyšuje výdajová položka stadion Olympia materiál o částku 45.030,-- Kč, a to na úkor položek Dačického dům - klimatizace (8.500,-Kč), stadion Olympia - dětské hřiště (10.530,-- Kč) a položky Sparta - střídačky (26.000,-Kč).
d) předložený návrh OSM č. 41/17, kterým se navyšuje výdajová položka Spolkový dům opravy o částku 5.774,-- Kč, a to na úkor položky Spolkový dům - zabezpečení.
Důvodová zpráva:
1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 38/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 300.000,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh OSM č. 38/17, kterým se navyšují výdajové položky ZS –
el. energie o částku 100.000,-- Kč a položka byty – opravy o částku 200.000,-- Kč, a to obě
na úkor položky plovárna – odbavovací systém.
Vzhledem k tomu, že na investiční položce plovárna – odbavovací systém zůstaly v letošním
roce nevyužité finanční prostředky (položka nebyla čerpána v plné výši, provoz se zajistil
opravou a byl zadán projekt na rekonstrukci), navrhujeme je využít na úhradu první zálohové
platby na el. energii pro zimní stadion na rok 2018 a na drobné opravy a údržbu bytového
fondu, které by jinak musely být přesunuty do nového roku.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet
po úpravě

Plovárna –
odbavovací systém
ORG 16430
3412

6121

2956

1.000.000,-- 328.799,--

-300.000,--

28.799,--

100.000,--

1.090.000,-

ZS – el.energie
3412

5154

2950

ORG 16420

1.150.000,--

3612

5171

2956

Byty - opravy

1.700.000,-- 3.003.812,--
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990.000,--

200.000,-- 3.203.812,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 39/17 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 47.120,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh OSM č. 39/17, kterým se navyšují výdajové položky Kostel
SJN – opravy o částku 23.000,-- Kč a položka společné prostory – opravy o částku 24.120,-Kč, a to obě na úkor položky Dačického dům - klimatizace.
Vzhledem k tomu, že na investiční položce Dačického dům – klimatizace zůstalo
nevyčerpaných 55.627,-- Kč (pomocné práce investiční akce - demontáž a montáž skleněné
předstěny v posluchárně nebyla tak nákladná, jak se původně předpokládalo) navrhujeme
přesun těchto prostředků na položku Kostel SJN – opravy a společné prostory – opravy.
V kostele by se ještě mohly do konce roku opravit a vyčistit okapové svody (cca 10.000,-Kč) a mohlo by být opraveno podlahové vytápění (cca 13.000,-- Kč). Další prostředky
navrhujeme převést na společné prostory – opravy, kde bude možnost ještě provést drobné
opravy a údržbu, které by jinak musely být přesunuty do roku 2018.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet
po úpravě

500.000,--

-47.120,--

452.880,--

42.000,--

23.000,--

65.000,--

1.255.110,--

24.120,--

1.279.230,
--

Dačického důmklimatizace
3322

6121

2956

ORG 11003

0

Kostel SJN –
opravy
3322

3619

5171

5171

2956

2956

ORG 11634

2.000,--

Společné prostory opravy

500.000,--

3. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 40/17 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 45.030,-- Kč
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Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM č. 40/17, kterým se navyšuje výdajová položka stadion Olympia –
materiál o částku 45.030,-- Kč, a to na úkor položek Dačického dům – klimatizace (8.500,-Kč), stadion Olympia – dětské hřiště (10.530,-- Kč) a položky Sparta – střídačky (26.000,-Kč). U zmíněných investičních položek nedošlo k úplnému vyčerpání finančních prostředků,
a proto tyto nevyužité prostředky navrhujeme převést na nákladovou položku Olympia –
materiál, ze které by mohla být uhrazena dodávka přípravků od firmy Profigroup a Philipp
trávníky. Jedná se o postřiky a hnojiva, která se aplikují na trávník stadionu Olympia.
Nákupem v letošním roce je možné zajistit tento materiál již na rok 2018.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Upravený

Úprava

Rozpočet
po úpravě

0

452.880,--

- 8.500,--

444.380,--

0

59.539,--

-10.530,--

49.009,--

0

220.000,--

-26.000,--

194.000,--

147.000,--

45.030,--

192.030,--

Schválený

Dačického důmklimatizace
3322

6121

2956

ORG 11003 *
Stadion Olympia –
dětské hřiště

3412

6121

2956

ORG 16432
Sparta – střídačky

3412

6121

2956

ORG 16433, ka 01
Stadion Olympia –
materiál

3412

5139

2956

ORG 16432

30.000,--

*položka byla snížena již v bodě č.2 důvodové zprávy
4. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 41/17 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 5.774,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh OSM č. 41/17, kterým se navyšuje výdajová položka
Spolkový dům – opravy o částku 5.774,-- Kč, a to na úkor položky Spolkový dům –
zabezpečení.
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Zabezpečení Spolkového domu bylo realizováno za podstatně nižší částku, než byl
předpoklad v době tvorby rozpočtu. Část (169.000,-- Kč) již byla převedena dle usn.ZM
221/17 na investiční příspěvek pro Spartu KH z.s. a zbývající obnos navrhujeme převést
na položku Spolkový dům – opravy.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Úprava

Rozpočet
po úpravě

78.590,--

- 5.774,--

72.816,--

53.844,--

5.774,--

59.618,--

Schválený

Upravený

250.000,--

2.000,--

Spolkový dům –
zabezpečení
3613

6121

2956

ORG 13001
Spolkový dům –
opravy

3613

5171

2956

ORG 13001

Usnesení č.1012/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 22 - 24
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 22/17, kterým dochází k navýšení
výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - stromy, havárie ve výši 15.000,--Kč, a to na úkor
výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 15.000,--Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 23/17, kterým dochází k navýšení
investiční rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery (spoluúčast Města) ve výši
23.007,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup odpadkových košů ve výši
23.007,--Kč.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/17, kterým dochází ke zřízení
nové investiční rozpočtové položky Oplocení - kontejn. stání Štefánikova ve výši 37.000,--, a
to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad: komunální - svoz ve výši 37.000,--Kč.
Důvodová zpráva:
1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 22/17 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 15.000,--Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh INV – TO č. 22/17, kterým dochází k navýšení výdajové
rozpočtové položky Veř.zeleň – stromy, havárie ve výši 15.000,--Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Hřbitov – ošetření stromů ve výši 15.000,--Kč.

Stránka 10 z 13

Nevyužité finanční prostředky na položce Hřbitov – ošetření stromů doporučujeme využít na
provedení náhradní výsadby stromů v Kutné Hoře.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce Text

3632

5169

2460

3745

5169

2460

Rozpočet po
úpravě

Schválený

Upravený

Úprava

Hřbitov –
ošetření
stromů

100.000,--

86.273,--

- 15.000,--

71.273,--

Veř.zeleňstromy,
havárie

200.000,-

269.556,--

+15.000,--

284.556,--

2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 23/17 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 23.007,--Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh INV – TO č. 23/17, kterým dochází k navýšení investiční
rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery (spoluúčast Města KH) ve výši 23.007,--Kč,
a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup odpadkových košů ve výši 23.007,--Kč.
Důvodem je nedostatek finančních prostředku na investiční výdajové rozpočtové položce
Sanace odvalu dolu Kuntery (spoluúčast Města KH). Při sestavování rozpočtu byla celková
částka na realizaci akce „Sanace odvalu dolu Kuntery“ pouze odhadována. Nyní je nutné
navýšit tuto investiční rozpočtovou položku o uvedenou částku.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce Text

Schválený
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Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

3722

5137

Nákup
odpad.košů

2460

25.000,--

25.000,--

-23.007,--

Sanace odvalu
3743
6121
2460
dolu Kuntery
700.000,-700.000,-- +23.007,-(spoluúčast
Města KH)
OrgC 21002
3) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 24/17 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

1.993,--

723.007,--

Částka: 37.000,--Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh INV – TO č. 24/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové
položky Oplocení – kontejn. stání Štefánikova ve výši 37.000,--, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Odpad: komunální – svoz ve výši 37.000,--Kč.
Záměrem technického oddělení je z důvodu čistoty okolí kontejnerového stanoviště v ulici
Štefánikova, vybudování stěny o rozměrech cca 10 x 1,5 m na sloupcích z pozinkovaného
materiálu. Na stanovišti často dochází k úletům odpadků do veřejné zeleně za kontejnery.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

3722 5169 2460

Odpad:
komunální –
svoz

15.167.390,--

14.337.511,
-

3722 6121 2460

Oplocení –
kontejn.stání
Štefánikova

0

0

Úprava

-37.000,-

+37.000,-

Rozpočet po
úpravě

14.300.511,--

37.000,-

Usnesení č.1022/17 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství
Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin,
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 56.450,- Kč dle důvodové zprávy.
Důvodová zpráva:
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Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5

Rozpočtové opatření OŽP č. 5 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů
(§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka 56.450,- Kč
Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství
dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování
podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování
náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí
Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 26191/2016MZE-16221 ze dne 10.5.2016.
Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí 2016 a za I.pololetí 2017. Podpora sleduje
vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří
vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil.
Podpora je určena Lesům České republiky, s.p. Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy
jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.
Rozpočtová skladba:
Od Pa Pol

Správce

4116 2560
1031 5213 2560

Text

Schválený
Rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava
rozpočtu po úpravě

dotace Mze

0,-

0,-

19.500,- 19.500,-

Lesy ČR, s.p.

0,-

19.500,-

56.450,- 75.950,-

Stránka 13 z 13

