MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 30. ledna 2018 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno:

26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)

Omluveni:

PhDr. Běla Hejná, členka ZM
MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM – 17:10 – 21:20

Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
1.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/08
Návrh na volbu člena RM
1/10
Návrh na změny v radě města
1/01
Rozpočtové opatření KAN č. 1
1/02
Tvorba, čerpání a zásady soc. fondu na rok 2018
1/03
VPS – dotace pro Nadaci „Kutná Hora-památka UNESCO“
1/04
Zápis osadního výboru
1/05
Odměna za výkon funkce členům ZM
1/06
Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
1/07
Navýšení nákladů města na odpadové hospodářství
1/09
Zrušení částí usnesení
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
OZV č. 1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015
2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 – 6
2/03
Konečná úprava rozpočtu
2/04
Zápis Finančního výboru ZM
3.
Materiály správy majetku
3/05
Prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře
3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejstřík)
3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
3/03
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi)
3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
3/06
Prodej domu č.p. 71 v ul. Táborská, Kutná Hora (spol. Ambition)
3/07
Prodej budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín formou VŘ
3/08
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
4.
Materiál odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
VPS na činnost organizací v roce 2018 - kultura
4/02
VPS na činnost organizací v roce 2018 - sport
4/03
VPS na činnost organizací v roce 2018 - vzdělávání
4/04
Granty – vzdělávání a volný čas – rozdělení prostředků pro rok 2018
4/05
Granty – sport – rozdělení prostředků pro rok 2018
4/06
Granty – kultura + CALENDARIUM CUTHNA – pro rok 2018
6.
Materiál odboru investic
6/01
Sportovní hala Klimeška – výstavba tréninkové haly
6/02
Rozpočtová opatření OI č. 01
6/50
Vybudování mikrozápor. pažení na poz. par.č. 3775 v ulici Za Barborou
7.
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01
Rozdělení dotací z rozpočtu města na sociální účely pro rok 2018
7/02
Financování příspěvku pro pečovatelskou službu na rok 2018
8.
Materiály kontrolního výboru ZM
8/01
Zápis z KV č. 1/2018
IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI.
Různé, závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil pan Ing. Josef Viktora, starosta města, který
zároveň určil ověřovatele zápisu a upozornil všechny přítomné, že z jednání je pořizován
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zvukový i obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu
z jednání ZM, v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání.
Doplnil zároveň navržený program o body 1/09, 1/10, doplnění materiálů 3/05 a 4/0103, a materiál na stole 8/01. Zároveň doporučil zařadit materiál 1/08 a 1/10 před
materiál 1/01. Doplněný program byl schválen většinou hlasů-pro 24, proti 0, zdržel se 1
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zdeněk Hadrovský
PhDr. Monika Válková
Na začátku jednání se ještě přihlásil o slovo pan Radim Fedorovič, který uvedl, jakou
činnost vykonal za 3 roky, kdy je členem rady města, jak mu prospěl a nadále se bude
snažit tak jednat. Mrzí ho, že vítězí politikaření nad aktivitami pro město. Pokud je návrh
veden osobní animozitou, ať návrh na jeho odvolání zváží.

II.

Dotazy a připomínky občanů

Ing. Lukáš Jelínek
Nedoporučoval v materiálu 6/01 schválit bod b), kde by mohl být velký problém s opčním
právem, doporučuje zadat zakázku v otevřeném řízení, protože by se do toho mohl vložit
ÚHOS – starosta uvedl, že odpověď dostane písemně.
Mgr. Tomáš Morawski
Vystoupil jako předseda kulturní komise s otázkou možností vystoupení na nádvoří
Vlašského dvora v roce 2018 – pořadatelé byli ujišťováni, že nádvoří se nebude
revitalizace týkat a minulý týden obdrželi dopis, že až v květnu bude jasné, zda nádvoří
bude možné využívat – všichni již svá představení připravují a není to příjemné –
starosta slíbil písemnou odpověď.
Josef Kraus
V Kutnohorských listech je článek Bc. Starého – ačkoli ctí svobodu projevu musí
konstatovat, že tam jsou lži a fabulace a k tvrzením chybí řádné doklady. Objasnil svůj
nástup na TS města, vzdělávání v oblasti pohřebnictví, za dva roky navýšil příjem v této
oblasti o 1,6 mil. Kč, nikdo si na jeho práci nestěžoval, ačkoli na něj tato práce klade
vysoké nároky. Doufá, že pan Starý předloží doklady pro svá tvrzení.

III.

Zaslané materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/08
Doplnění člena Rady města Kutná Hora
Usnesení č. 1/18 – ZM volí
PROVEDENA TAJNÁ VOLBA
Pana RNDr. Ivo Šance, CSc. do funkce člena Rady města Kutná Hora.
V úvodu tohoto bodu byla schválena většinou 25 hlasů volební komise ve složení:
Jan Balham (navrhla PhDr. Pospíšilová)
Lenka Frankovicová (navrhl M. Krčík)
Ing. Ladislav Šorčík (navrhl RNDr. Šanc)
MUDr. Jan Havlovic (navrhl M. Hlavatý)
Ing. Jozef Králik (navrhl J. Kraus)
Bc. Martin Starý (navrhl V. Veselý)
MUDr. Bohuslav Procházka (navrhl K. Koubský, st.)
Předsedou a vyhlašovatelem výsledků si komise zvolila MUDr. Jana Havlovice.
Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů na člena RM – starosta navrhl RNDr. Šance
a Bc. Starý navrhl PhDr. Válkovou – oba kandidáti se krátce představili a uvedli své
představy o práci v radě města.
Poté se volební komise ujala své práce a po provedeném hlasování její předseda
MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 26 HL, z toho platných HL 25,
neplatných 1 HL.
Pro zvolení RNDr. Ivo Šance bylo 18 členů ZM – zvolen členem RM.
Pro zvolení PhDr. Moniky Válkové bylo 7 členů ZM – nezvolena členkou RM.
Pan starosta blahopřál panu RNDr. Šancovi ke zvolení.
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1/10
Návrh na změny v Radě města Kutná Hora
Usnesení č. 2/18 – ZM I. odvolává
PROVEDENA TAJNÁ VOLBA
Pana Radima Fedoroviče z funkce člena Rady města Kutná Hora.
II. volí
Paní PhDr. Moniku Válkovou do funkce členky Rady města Kutná Hora.
Za předkladatele okomentovala předloženou zprávu PhDr. Válková s tím, že nadpoloviční
většina sdružení vyslovila nedůvěru těmto svým členům a proto je předkládán návrh na
odvolání.
Volební komise se opět ujala své práce a zahájila tajnou volbu s návrhem na odvolání
členů RM – R. Fedoroviče a Ing. Pilce. MUDr. Havlovic po provedení volby vyhlásil
výsledky:
Bylo rozdáno 2x26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 25 a 26 HL, z toho platných HL 24
a 26, neplatný 1 HL.
Pro odvolání Radima Fedoroviče bylo 19 členů ZM – odvolán z RM.
Pro odvolání Ing. Pilce bylo 14 členů ZM – odvolán z RM.
V průběhu jednání, po přestávce v 18:15 hod. před projednáváním materiálů
majetkových, byla vznesena pochybnost o platnosti této volby – vysvětlil Josef
Kraus vzhledem k tomu, že on si lístek na odvolání Ing. Pilce ponechal a tudíž
počty vyhlášené volební komisí nesouhlasí.
Po delší diskusi, zda má dojít k přepočítání hlasů či k nové volbě se přistoupilo
k hlasování. Pro opakování volby bylo 7 hlasů, proti 13 a 5 se zdrželo – NEPŘIJATO.
Volební komise se sešla již bez nepřítomného MUDr. Procházky a znovu přepočítala
odevzdané hlasovací lístky. Mluvčí komise poté vyhlásil, že při sčítání hlasů došlo k chybě
a vyhlásil již platný výsledek volby na odvolání členů rady města:
Pro odvolání Radima Fedoroviče bylo 20 členů ZM – odvolán z RM.
Pro odvolání Ing. Pilce bylo 13 členů ZM – nebyl odvolán z RM.
xxxxxxxx
Ing. Šorčík před další volbou na dovolení členů rady uvedl, že uskupení se dohodlo na
odvolání a jmenování nových členů RM, což by nemělo být důvodem. Na dovolení jsou
navrženi PhDr. Válková, která je kvalifikovaná a pracovitá, ale s návrhem na zvolení pana
Gryče má problém, protože jako předseda DR společnosti Průvodcovská služba zklamal.
Poté se pan Gryč představil (PhDr. Válková se představila již při první volbě do RM) a
uvedl, že se nemá za co stydět, pouze má problém s jedním svým hlasováním ohledně
vyhlášky o hazardu a tomu se chce nyní věnovat.
Změněná volební komise (MUDr. Procházka musel odejít) se opět ujala své práce a po
provedeném hlasování její předseda MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 25 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 25 HL, z toho platných HL 22,
neplatných 3 HL.
Pro zvolení PhDr. Moniky Válková bylo 22 členů ZM – zvolena za členku RM.
Pro zvolení Tomáše Gryče bylo 8 členů ZM – nezvolen členem RM.
Pan starosta poblahopřál PhDr. Válkové ke zvolení do rady města.
1/01
Rozpočtové opatření KAN č. 1
Usnesení č. 3/18 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
a) poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje,
nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000.000,- Kč na zajištění vybavení nově budované
stanice paliativní péče na pracovišti nemocnice Kutná Hora, pro rok 2018 na základě
žádosti.
b) předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
c) předložené rozpočtové opatření KAN č. 1 – pokrytí dotace pro Oblastní nemocnici
Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000 000,Kč,- Kč.
MUDr. Havlovic poděkoval, že se za měsíc dotaci podařilo vyřešit, takže změna ve vedení
přináší své ovoce.
1/02
Tvorba, čerpání a užití soc. fondu v r.2018
Usnesení č. 4/18 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2018 a se zásadami čerpání a užití
sociálního fondu na rok 2018
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1/03
VPS – nadace Kutná Hora – památka UNESCO
Usnesení č. 5/18 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nadaci „Kutná Hora – památka
UNESCO“ pro rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem Města Kutná Hora.
1/04
Zápis z jednání osadního výboru Malín
Usnesení č. 6/18 – ZM I. bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se 0
Zápis z Osadního výboru Malín ze dne 5. 1. 2018.
II. jmenuje
Paní Denisu Kleinovou do funkce předsedkyně Osadního výboru Malín.
Ing. Šorčík poukázal na to, že již několikrát technické odd. INV odpovídalo osadním
výborům, že nejsou prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení – ZM by se mělo
zamyslet nad tím, co je pro občany důležité.
1/05
Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 7/18 – ZM schvaluje
pro 21, proti 1, zdržel se 3
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb. s účinností od 1. 2. 2018 ve výši maxima pro obce do 20.000 obyvatel.
Svůj návrh na výši odměn zaslala i Mgr. Krčmářová, která ale svůj návrh stáhla poté, co
byl podobný návrhu posléze schválenému.
1/06
Kampaň „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 8/18 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 6
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018.
Karel Koubský, ml. požádal, aby opět zavlály vlajky na balkóně Vlašského dvora (pan
starosta slíbil, že zítra zařídí)
1/07
Navýšení nákladů města za odpady
MATERIÁL STAŽEN PŘEDKLADATELEM – ZM I. projednalo informaci o riziku navýšení
nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
II. nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatele v oblasti odpadového hospodářství.
III. zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
IV. vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.
RNDr. Šanc vysvětlil, že se jedná vyloženě o lobby asociace skládkařů, Kraj počítá
s úplně jinou koncepcí, naše skládka pomalu dožívá a skládkování je již přežitá záležitost
(otázka recyklace, využívání odpadů apod.). Jsou hlavní 4 spalovny a myslí, že poplatky
budou stejné, či nižší.
M. Krčík souhlasil s předloženým materiálem, aby se nezvyšovaly poplatky za odpady
Pan místostarosta informoval i o dopisu SMO, který také nedoporučuje přijímat takovéto
usnesení.
Pan Hlavatý navrhl předkladateli, aby materiál stáhl, pokud se objeví nové skutečnosti,
může se o této problematice dále diskutovat – je několik cest, jak řešit nakládání
s odpady.
1/09
Zrušení částí usnesení ZM
Usnesení č. 9/18 – ZM ruší
pro 21, proti 0, zdržel se 4
a) bod II. písmeno b) usnesení zastupitelstva města číslo 42/17 ze dne 28. 3. 2017
b) druhou větu bodu b) usnesení zastupitelstva města číslo 118/17 ze dne 6. 6. 2017
c) bod b) usnesení zastupitelstva města číslo 132/17 ze dne 20. 6. 2017
Pan starosta informoval o schůzce se zástupci právního oddělení MVČR – usnesení, tak
jak jsou přijata jsou v rozporu se zákonem o obcích. Navrhli nějakou variantu, jak by šlo
toto ošetřit. Doplnil pan tajemník s tím, že si ještě důkladně ověří navrženou variantu a
zkonzultuje s MVČR a na příští jednání předloží zastupitelům.
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2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
OZV č. 1/2018
Usnesení č. 10/18 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 1
obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 3/2017.
Ing. Zahradníček požádal o opravu jedné chyby v textu.
2/02
Rozpočtová opatření EKO č. 3 - 5
Usnesení č. 11/18 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 – kterým dochází k navýšení
rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2016 ve výši 24
635 205,30 Kč a zapojení úvěru z roku 2017 ve výši 45 450 000 Kč dle důvodové zprávy
č 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 – kterým dochází k dodatečnému
zapojení finančního zůstatku z roku 2017 ve výši 31 671 065 Kč dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných
prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2018 ve výši 1 335 847 Kč dle důvodové
zprávy č. 3.
Pan starosta navrhl pouze jednu změnu – nechat na komunikaci Fučíkova pouze 400.000
na projektovou dokumentaci a 11.1 mil. Kč přesunout do rozpočtové rezervy, aby bylo na
další investice.
MUDr. Havlovic navrhl, aby se o každém z bodů hlasovalo zvlášť, protože má problém se
sportovní halou (Ing. Šorčík vysvětlil, že v každém bodě je několik akcí a Ing.
Zahradníček doplnil, že se jedná jen o akce, které již byly v roce 2017 schváleny) – svůj
protinávrh tedy stáhl.
2/03
Konečná úprava rozpočtu 2017
Usnesení č. 12/18 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
konečnou úpravu rozpočtu 2017.
2/04
Zápis z Finančního výboru ZM Kutná Hora
Usnesení č. 13/18 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
zápis z Finančního výboru ze dne 22.1.2018.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/05
K prodeji Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře
Usnesení č. 14/18 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
I. prodej části pozemku p.č. 2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo
3324-29/2013 pozemek p.č. 2952/1), včetně inženýrských sítí a všech součástí a
příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1, v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Pavlu
Tomášovi, 198 00 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.
II. uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením věcného práva předkupního č. KS –
1/OSM/JAJ/2018 v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
Na jednání přišel i Ing. Tomáš, který chce bývalý cukrovar koupit – uvedl, že již od r.
1990 podniká v potravinářství, v Malešově si zrekonstruoval hospodářství, budova se mu
líbila a chce zde udělat nadstandardní byty a občanskou vybavenost. Záleží i na
památkářích, protože objekt je na seznamu nemovitých kulturních památek. Jeho
představa je zrekonstruovat objekt do 5 let. Většina zastupitelů ocenila, že se přišel
představit a že je za ním vidět i řada zrekonstruovaných objektů.
3/01
Prodej části pozemku v Malíně (p.Mejstřík)
Usnesení č. 15/18 – ZM neschvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 3
prodej části pozemku p.č. 525/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Malín panu Vojtěchu
Mejstříkovi, 100 00 Praha 10.
3/02
Prodej části pozemku v Neškaredicích (man. Vokálkovi)
Usnesení č. 16/18 – ZM neschvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 1
prodej části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům
Václavu a Daniele Vokálkovým, 284 01 Kutná Hora.
3/03
Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi)
Usnesení č. 17/18 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
5

prodej pozemků p.č. 1977/15 o výměře 566 m2 a p.č. 1977/16 o výměře 367 m2 v k.ú.
Kutná Hora manželům Zuzaně a Alojzu Lučivňákovým, 284 01 Kutná Hora.
3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Usnesení č. 18/18 – ZM I. ruší
pro 23, proti 0, zdržel se 2
bod I. svého usnesení č. 164/16 ze dne 13.9. 2016.
II. schvaluje
prodej části pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 50421/2016 pozemek p.č. 414/16), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín
manželům Luboši a Miroslavě Bubeníkovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu
ve výši 24.300,- Kč.
3/06
K prodeji domu čp. 71 v Kutné Hoře (spol. Ambition s.r.o.)
Usnesení č. 19/18 – ZM I. neschvaluje
pro 16, proti 3, zdržel se 6
prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba
č. p. 71, společnosti Ambition s.r.o., IČ 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic
1066/11, 150 00 Praha 5.
II. ukládá
Radě města Kutná Hora předložit návrhy na řešení a využití této lokality.
Velmi dlouhá diskuse se rozpoutala k tomuto bodu – pan starosta dal protinávrh – vložit
bod II., kde by byl schválen prodej formou VŘ. Na nečetné dotazy zastupitelů odpovídala
Mgr. Šorčíková, která zároveň požádala, aby v případě požadovaných návrhů řešení byli
osloveni architekti či urbanisté, kteří této problematice rozumí).
Z diskuse vzešly další protinávrhy:
M. Hlavatý požadoval, aby RM předložila návrh na využití této lokality – nakonec
schváleno.
RNDr. Šanc podpořil návrh pana starosty s tím, že by doplnil ještě bod III. -zadání
architektonické studie na tuto lokalitu s případným investorem – návrh později stáhl.
Ing. Pilc – hlasovat přímo o prodeji formou VŘ - pro 10, proti 2, zdržel se 10 –
NEPŘIJATO.
3/07
K prodeji budovy bývalé ZŠ v Malíně formou VŘ
Usnesení č. 20/18 – ZM I. neschvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 1
prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o
výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín
společnosti Ambition s.r.o., IČO 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11,
150 00 Praha 5.
II. schvaluje
prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o
výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, vše v k.ú. Malín formou výběrového řízení za následujících podmínek:
 nemovité věci budou využity k bydlení pro seniory,
 pozemek p.č. 2 o výměře 1218 m2 v k.ú. Malín bude nabízen k prodeji formou smlouvy
o smlouvě budoucí kupní s tím, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena, jakmile
kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci stavby č.p. 167, která je součástí pozemku p.č. 1
v k.ú. Malín, nabude právní moci.
M. Krčík měl dotaz, zda bylo projednáno s osadním výborem (pan Kraus uvedl, že pokud
by mělo být projednáno, tak se všemi občany Malína; doplnil Bc. Starý – paní Daczická,
která má o objekt zájem se členy OV mluvila).
3/08
K prodloužení termínu plnění a zrušení usnesení ZM
Usnesení č. 21/18 – ZM I. schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 1
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
II. ruší
svá usnesení č. 170/15 ze dne 15.9. 2015, č. 137/16 ze dne 28.6. 2016 a č. 219/17 ze
dne 7.11. 2017.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
VPS – neinvestiční dotace na činnost - kultura
Usnesení č. 22/18 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 0
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předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2018 v oblasti KULTURA.
4/02
VPS – neinvestiční dotace na činnost - sport
Usnesení č. 23/18 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2018 pro oblast - SPORT.
4/03
VPS – neinvestiční dotace na činnost - vzdělávání
Usnesení č. 24/18 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2018 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ dle důvodové zprávy.
K výše uvedeným materiálům byl předložen dodatek s navrženými částkami pro
jednotlivé organizace.
4/04
Příspěvkový program 2018 – vzdělávání a volný čas
Usnesení č. 25/18 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok
2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle
důvodové zprávy
b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle bodu a)
4/05
Příspěvkový program 2018 – sport
Usnesení č. 26/18 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdržel se 2
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro
rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle upravené
důvodové zprávy.
b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
4/06
Příspěvkový program 2018 – Kultura a Calendarium Cuthna
Usnesení č. 27/18 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdržel se 6
a) s rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok
2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené
důvodové zprávy
b) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města
Kutná Hora pro rok 2018 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové
zprávy
c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle upravené důvodové zprávy
V. Veselý dal protinávrh, aby se v CALENDARIUM CUTHNA změnily částky u 3 akcí – dát
stejnou částku 180.000 Kč na Operní týden, Mezinárodní hudební festival i Stříbření –
o protinávrhu hlasováno - pro 10, proti 2, zdržel se 13 – NEPŘIJATO.
J. Kraus dal protinávrh – nepodpořit akci Creepy Teepee a tyto prostředky přesunout na
Stříbření – o protinávrhu hlasováno - pro 4, proti 12, zdržel se 9 – NEPŘIJATO.
Zastupitelé i předseda kulturní komise diskutovali o festivalu Creepy Teepee a ostatních
akcích v rámci bloku CALENDARIUM CUTHNA.
V závěru pan starosta poděkoval všem členům komisí, kteří granty hodnotili, za jejich
práci.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Sportovní hala Klimeška – výstavba tréninkové haly
Usnesení č. 28/18 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 3
a) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na tréninkovou halu Akce
Sportovní hala Klimeška
b) podání žádosti o dotaci na tuto dostavbu z budoucího dotačního titulu MŠMT, který
bude vyhlášen pro letošní rok s tím, že žádost bude připravovat Odbor investic MÚ
K.Hora.
Dlouhá diskuse se rozpoutala k tomuto bodu zejména s ohledem na výši investičních
prostředků z města a nemožnosti sehnat další dotace. Nicméně většina doporučila
dostavbu III. etapy, ale byly velké pochyby o navrženém druhém bodu usnesení, kdy
není možné jasně říci, jak by to bylo s případnou opcí (návrh tohoto bodu: schválit
dostavbu tréninkové haly akce Sportovní hala Klimeška jako III. etapy dle původního
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rozsahu firmou PKS stavby a.s. Žďár n. Sázavou s využitím opce schválené ve VŘ na
etapu II.).
Pan K. Koubský, ml. dal protinávrh – schválit pouze první a třetí bod usnesení – o tomto
návrhu bylo na závěr hlasováno a byl přijat.
6/02 Rozpočtové opatření INV č. 1
Usnesení č. 29/18 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s předloženým rozpočtovým opatřením OI č. 01 - přesun rozpočtových prostředků
z položky „Rozpočtová rezerva“ na investiční položku „Chodníky – Masarykova ul. Kutná
Hora“ ve výši 36.300,- Kč dle důvodové zprávy.
6/50 Vybudování pažení v ul. Za Barborou
Usnesení č. 30/18 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s umístěním trvalé stavby – mikrozáporového pažení v ulici Za Barborou, pozemek parc.
č. 3775 v k.ú. Kutná Hora.
J. Kraus předložil protinávrh na doplnění usnesení s tím, že bude hradit investor a ne
město. Po vysvětlení situace panem místostarostou svůj protinávrh stáhl.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 Rozdělení dotací na sociální účely pro rok 2018
Usnesení č. 31/18 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Kutná hora na sociální účely pro rok 2018 na základě přijatých žádostí a
s veřejnoprávními smlouvami k níže uvedeným dotacím a) - i), k), l), n) - z):
a) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná Hora,
na činnost sociálního charakteru pod názvem: Aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením, ve výši 13.160,- Kč
b) Povídej, z. s., na činnost sociálního charakteru pod názvem:
Psychologické
poradenství pro rodiny vyhodnocené OSPOD jako ohrožené, ve výši 40.000,- Kč
c) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Kutná Hora, na
činnost sociálního charakteru pod názvem: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, ve výši 35.600,- Kč
d) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod
názvem: Sociální poradenství, ve výši 7.800,- Kč
e) Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Poradna pro lidi v tísni, ve
výši 184.233,- Kč
f) Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Linka důvěry, ve výši
93.066,- Kč
g) DIGNO (důstojnost) z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Osobní
asistence, ve výši 79.771,- Kč
h) Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, Klubus, 44.634,- Kč
i) Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy,
ve výši 61.886,- Kč
j) Život 90, z. ú. na registrovanou sociální službu pod názvem: Tísňová péče, ve výši
114.372,- Kč.
k) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na
registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální poradenství, ve výši 39.220,- Kč
l) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na
registrovanou sociální službu pod názvem: Sociálně aktivizační služba (pro seniory a
zdravotně postižené), ve výši 30.834,- Kč
m) Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem:
Sociální poradenství pro migranty, ve výši 21.256,- Kč
n) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Odborné
sociální poradenství, ve výši 288.506,- Kč
o) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální
rehabilitace při středisku Duhové Atrium, ve výši 66.254,- Kč
p) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační
programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve výši 94.206,- Kč
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q) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Triangl, ve výši 170.368,- Kč.
r) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Charitní
pečovatelská služba při středisku Duhové Atrium, ve výši 82.825,- Kč
s) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Raná péče
Na Sioně, ve výši 96.169,- Kč
t) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální
rehabilitace Ahoj, ve výši 140 739,- KČ
u) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Čtyřlístek –
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 261.156,- Kč
v) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Nízkoprahové denní centrum při středisku Duhové Atrium, ve výši 39.220,- Kč
w) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Noclehárna
při středisku Duhové Atrium, ve výši 132.952,- Kč
x) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní
programy při středisku Duhové Atrium, ve výši 144.348,- Kč
y) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Na Sioně, ve výši 94.966,- Kč
z) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní
programy Racek, ve výši 122.189,- Kč.
Ing. Kukla měl dotaz, proč odbor SVZ nerespektoval některé návrhy sociální komise,
která se touto záležitosti zevrubně zabývala a vše si jistě ověřovala (objasnil Bc.
Šlesingr, vedoucí odboru s tím, že odbor postupoval přesně podle pravidel a zmíněné
změněné body vysvětlil)
PhDr. Pospíšilová měla dotaz ohledně potřeb pro imigranty (Bc. Šlesingr uvedl, že zde
jsou převážně občané z Vietnamu, Ukrajiny a Slovenska).
7/02 Příspěvek pro Pečovatelskou službu K. Hora na rok 2018
Usnesení č. 32/18 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok
2018 ve výši 7.000.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno
Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29.12.2016 s platností
do 31.12.2019 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši
2 100.000,- Kč je určena pro registrovanou sociální službu „Centrum denních služeb“ a
částka ve výši 4 900.000,- Kč pro registrovanou sociální službu „Pečovatelská služba“.
8. MATERIÁLY KONTROLNÍHO VÝBORU ZM
8/01 Zápis z KV č. 1/2018
Usnesení č. 33/18 – ZM I. bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdržel se 1
zápis č. 01/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora,
konaného dne 23. 01. 2018.
II. souhlasí
s prodloužením termínů splnění usnesení ZM č. 160/17 ze dne 12. 9. 2017 a usnesení ZM
č. 203/17 ze dne 7. 11. 2017 do 13. 3. 2018.
Pan starosta požádal zastupitele, aby dali návrhy na doplnění kontrolního výboru –
vzhledem k objemu práce by bylo vhodné, aby měl alespoň 9 členů. Zároveň Ing. Králik,
nový předseda KV slíbil, že se zrychlí práce KV.

IV.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Radim Fedorovič
Jako předseda finančního výboru také požádal o doplnění dvou členů – bude očekávat
návrhy.
PhDr. Monika Válková
Poděkovala za práci Bc. Šlesingrovi, protože sociální oblast je velmi citlivé téma a stejně
tak i Báře Novákové – okamžitě reagují na podněty a vždy jsou informováni.
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PhDr. Iva Pospíšilová
Jak to vypadá s využitím bývalých kasáren, poslední jednání vedla Ing. Moravčíková
s MVČR v dubnu 2017 (pan starosta uvedl, že na MF ČR o dalším využití nic nevědí a
žádné prostředky naplánované nejsou).
Jak vypadají práce na projektu k rozvoji tech. vzdělávání na ZŠ (vysvětlil starosta a Ing.
Janál – pracuje se na tom, bude vypsáno VŘ na administraci, ale zatím je projekt jen
doporučen k financování. Pokud bude schválen, samozřejmě zajistí, ale jistě ne po
stránce obsahové náplně, kromě toho dokončení je zatím stanoveno na červen 2019 a
zde má obavy, zda se vůbec stihne). Mělo by se řešit, kdo bude zajišťovat
obsahovou náplň projektu.
Martin Starý
Předal písemnou připomínku ke sportovní hale a kulturnímu domu Lorec.
Mgr. Dana Vepřková
Děje se něco s objektem Zelenkovy vily? Jaký je stav v přípravě umísťování dvouletých
dětí do školek.
Václav Veselý
Město má jasná grantová pravidla a přesto rada podpořila jednu akci 10.000 Kč mimo
tato pravidla – doporučuje, aby se toto nedělo a bylo postupováno vůči všem stejně (K.
Koubský, ml. uvedl, že v poslední době jsou rozhodnutí RM spravedlivá, což chválí).
Ing. Josef Viktora
Byl na akci v Lorci, kde byla příjemná atmosféra, a doporučil, aby byla zřízena pracovní
skupina, která by se zabývala rekonstrukcí a opravami KD Lorec (MUDr. Havlovic se hlásí
do pracovní skupiny). Stejně tak by doporučil ustavení pracovní skupiny v souvislosti
s výzdobou města, aby se tím někdo zabýval (Bc. Starý uvedl, že je již vytvořena, vše je
připraveno a jde jen o peníze) – do této pracovní skupiny se přihlásil Mgr. Obraz, Mgr.
Vepřková a Ing. Kukla.
Josef Kraus
Mrzí ho, že se dosud nepodařilo pořídit pěkné stabilní stánky pro trhy a přimlouvá se za
nalezení prostředků, aby již adventní akce proběhly důstojněji.
Lenka Frankovicová
Bylo by dobré, aby alespoň 1 ulice umožňovala cyklistům průjezd městem nahoru
(Vladislavova, Poděbradova-zde je návrh na otočení směru veškerého provozu do stavu
minulého a ul. Husovu z náměstí ke Spolkovému domu umožnit projíždět cyklistům v
protisměru)

V.

Různé, závěr

Pan starosta Ing. Josef Viktora společně s místostarostou ukončili zasedání zastupitelstva
ve 21:20 hod.
Z jednání ZM je pořízen videozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o
hlasování k jednotlivým usnesením, je uložen v kanceláři tajemníka u originálu
zápisu. Přijatá usnesení, zápis z jednání a záznam o hlasování jsou zveřejněny i
na webových stránkách úřadu.
Ověřovatelé

zápisu

Zdeněk Hadrovský, člen ZM

PhDr. Monika Válková, členka ZM

Ing. Josef Viktora, starosta

Karel Koubský, st., místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková
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