Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.června 2018
Usnesení č. 435/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 10/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/18, kterým se zřizuje nová investiční
položka hala Klimeška - internet ve výši 50.000,-- Kč , a to na úkor položky hala Klimeška provozní náklady.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.06.18
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 50.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/18, kterým se zřizuje nová investiční
položka hala Klimeška - internet ve výši 50.000,-- Kč , a to na úkor položky hala Klimeška –
provozní náklady.
Z nové investiční položky bude financována zakázka „připojení haly Klimeška k internetu“,
která nebyla součástí stavby. Hala Klimeška by měla splňovat vysoké nároky na připojení
internetu, zejména co se týká streamu a online přenosů. Ve většině utkání ve vyšších
soutěžích rovněž dochází k přenosu technického zápisu přes internet. Datové zásuvky
umožňují připojení ve foyer, hale i ubytovně. Součástí nabídky jsou kabely, wifi „routery“
s instalací a montáží.
OSM provedl poptávku s účastí tří firem. Jako nejvýhodnější, s nabídkovou cenou pod 50 tis.,
byla vybrána firma Aleš Kerner, Kutná Hora-Šípší, Studentů 133. Tuto nabídku kladně
hodnotilo i IT oddělení Městského úřadu Kutná Hora. Druhá nabídka firmy COMHAL, Jan
Lázňovský, Kutná Hora, Řehákova 296, zpracovaná v podobném rozsahu byla dražší. Třetí
nabídka od firmy NášBezdrát.NET s.r.o., Praha, Nad Okrouhlíkem 2365, která byla řešena
formou pronájmu s měsíčním poplatkem, byla vyhodnocena jako méně výhodná, neboť bude
(i cenově) vhodnější, aby instalované zařízení bylo v majetku města.
Rozpočtová skladba:
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Rozpočet v Kč
Upravený
Úprava

Hala Klimeška –
provozní náklady
(el.en.) ORG 16421
Klimeška – internet
ORG 16421 Ka1

1.000.000,-

1.000.000,--

3412

5154

2950

3412

6121

2956

0

0

-50.000,-+50.000,--

Usnesení č. 439/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13, 14 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13: navýšení rozpočtových příjmů a
výdajů ve výši 321 504,00 Kč z důvodu oznámení o zaslání neinvestičních prostředků
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Rozpočet po
úpravě

950.000,-50.000,--

určených pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z dotace
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, dle důvodové
zprávy.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14: navýšení rozpočtových příjmů a
výdajů ve výši 497 273,60 Kč z důvodu oznámení o zaslání neinvestičních prostředků
určených pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 z dotace Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 30.06.18
Důvodová zpráva:
1) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 13– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 321 504,00 Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, jsou z Krajského úřadu Středočeského
kraje na účet města Kutná Hora převedeny neinvestiční finanční prostředky ve výši
321 504,00 Kč (2. zálohová platba), které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Základní
školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387.
Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Základní školy TGM Kutná Hora:
- speciální pedagog (úvazek 0,5 na 2 roky)
- DVPP (inkluze a cizí jazyky)
- tandemová výuka v matematice
Projekt byl zahájen od 1. 9. 2017, datum ukončení je 31. 8. 2019.
Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu, následně bude
předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.
Rozpočtová skladba v Kč
OdPa

SpPo

OrJ

Uz

schválený
rozpočet

Text

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

0

4116

2867

33063 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00

321 504,00

321 504,00

3113

5336

2867

ZŠ TGM Kutná Hora– výdaje
33063 – příspěvek ZŠ

0,00

0,00

321 504,00

321 504,00

2) Rozpočtové opatření OPPŠ č. 14– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
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Částka: 497 273,60 Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, jsou z Krajského úřadu Středočeského
kraje na účet města Kutná Hora převedeny neinvestiční finanční prostředky ve výši
497 273,60 Kč (2. zálohová platba), které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Mateřské
školy Kutná Hora, Benešova 149.
Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Mateřských škol Kutná Hora:
- Školní asistent – personální podpora MŠ
- Osobnostně sociální rozvoj pedag. pracovníků
- Další vzdělávání pedag. pracovníků MŠ
- Prevence logopedických vad dětí
Projekt byl zahájen od 1. 9. 2017, datum ukončení je 31. 8. 2019.
Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu, následně bude
předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.
Rozpočtová skladba v Kč
OdPa

SpPo

OrJ

Uz

schválený
rozpočet

Text

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

0

4116

2867

33063 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00

497 273,60

497 273,60

3111

5336

2867

MŠ Kutná Hora– výdaje –
33063 příspěvek MŠ

0,00

0,00

497 273,60

497 273,60

Usnesení č. 444/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - navýšení rozpočtu o státní finanční
podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2018 na akci "Obnova vnějšího pláště
domu č.p. 1 Kaňk - I.etapa, uliční strana" v celkové výši 400 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 19.06.18

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č. 15 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3,. písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 400 000,- Kč
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Odůvodnění: Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury
ČR na rok 2018 částku ve výši 400 000,- Kč na obnovu vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk –
Kutná Hora.
Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku
400 000,- Kč.
OdPa SpPo OrJ

OrgC

0 4116 2870

UZ

Text

MKČR – program
Podpora obnovy
kulturních památek
prostřednictvím obcí
34002 s rozšířenou působností

3322 5171 2870 11028 34002 Čp. 1 Kaňk - fasáda

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

0

0

400 000 400 000

0

0

400 000 400 000

Usnesení č. 447/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 8/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 8/18, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové
rozpočtové položky Chráničky přechod pro chodce ul. Masarykova ve výši 2.436,94 Kč, a to
na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 2.436,94 Kč, viz
důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.06.18
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 8/18 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 2.436,94 Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové
rozpočtové položky Chráničky ul. Masarykova ve výši 2.436,94 Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Komunikace – služby ve výši 2.436,94 Kč.
V rámci plánované instalace osvětlení přechodů a položením chrániček do vozovky v lokalitě
Masarykovy ulice byla uzavřena Smlouva o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti
17172/21/17-21200-No uzavřené dne 18.1.2018 mezi společností Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle.
Na základě smlouvy byl v 2/2018 uhrazen poplatek ve výši 2.436,94 Kč za právo obdobnému
věcnému břemeni - služebnosti v rámci stavby „4 rezervní chráničky pro osvětlení přechodů
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pro chodce v ul. Masarykova Kutné Hora“ konkrétně do 4 přechodů pro chodce
v křižovatkách v ul. Kamenná stezka, Školní, Ostašova a Řehákova
Výše uvedený poplatek byl uhrazen z neinvestičních prostředků. Jelikož se jedná o investiční
výstavbu, je nutno provést přesun mezi neinvestičními a investičními rozpočtovými
položkami.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa SpPo

Správce

Text

2212

2460

Komunikace –
služby

2212

5169

6121

2460

Chráničky
přechod pro
chodce
ul.Masarykova

Schválený
50.000,-

0

Upravený
25.000,-

0

Úprava

Rozpočet po
úpravě

-2.436,94

22.563,06

+2.436,94

2.436,94

OrgC 20081

Usnesení č. 453/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č.9/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové
položky Komunikace - studie ve výši 95.000,- Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových
položek: Parkovací automaty-opravy ve výši 3.536,--Kč, Koncepce odpadového hospodářství
ve výši 63.367,--Kč, Plán odpadového hospodářství obce ve výši 16.448,--Kč,
Odpad:pronájem sb.nádob MVE ve výši 11.649,--Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.06.18
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 9/18 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 95.000,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové
položky Komunikace – studie ve výši 95.000,- Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových
položek: Parkovací automaty-opravy ve výši 3.536,--Kč, Koncepce odpadového hospodářství
ve výši 63.367,--Kč, Plán odpadového hospodářství obce ve výši 16.448,--Kč,
Odpad:pronájem sb.nádob MVE ve výši 11.649,--Kč.
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Dne 23.4.2018 vedení města vzalo na vědomí zprávu o výsledcích z provedených kontrol
spol. „PONTEX“ na několika mostech v majetku Města. Dva z kontrolovaných mostů, resp.
jeden most a jedna lávka, oboje v ulici Potoční byly vyhodnoceny jako havarijní, tedy
k okamžitému uzavření. Na základě výše uvedeného a z důvodu nebezpečí z prodlení jsme
jako správci komunikací postupovali v souladu s §24 zákona 13/1997 Sb. a dle §77 zákona
361/2000 Sb., tj. okamžitě bylo zamezeno vjezdu a vstupu. Následně jsme poptali několik
odborných projekčních kanceláří s nabídkou ceny za vyhotovení dvou projektových
dokumentací a výsledkem je jednoznačně nejvýhodnější nabídka Ing. Bárty z nedaleké obce
Horky u Čáslavi. Finanční náklady na dvě projektové dokumentace řešící opravy mostu a
lávky v Potoční ulici činí celkem 95.000,- Kč (dle zaslané cenové kalkulace). Z tohoto
důvodu je třeba vytvořit novou rozpočtovou položku Komunikace – studie.
Z tohoto důvodu jsme nuceni použít zatím dosud nevyčerpané výše rozpočtové položky
v rámci našeho rozpočtu.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Schválený

Upravený

50.000,-

28.145,-

-3.536,-

24.609,-

169.000,-

169.000,-

-63.367,-

105.633,-

30.000,-

30.000,-

-16.448,-

13.552,-

210.000,-

210.000,-

-11.649,-

198.351,-

0

0

+95.000,-

95.000,-

Parkovací
automaty - opravy
2219

5171

2460

3722

5169

2460

3722

5169

2460

Koncepce
odpadového
hospodářství
Plán odpadového
hospodářství obce
Odpad:pronájem
sb.nádob MVE

3725

5164

2460
Komunikace –
studie Ka 01

2219

5166

2460

Usnesení č. 455/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./063/0006582 na realizaci projektu
"Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná
Hora" ve výši 76.810,- Kč, realizace projektu 1.5.2018 - 30.4.2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 19.06.18
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Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č.
250/2000 Sb.)
Částka: 76.810,- Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./063/0006582 na realizaci
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná
Hora“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování
a boj s chudobou, byla Městu Kutná Hora přiznána dotace ve výši 1.649.500,- Kč (vlastní zdroje
financování jsou ve výši 82.475,- Kč tj. 5%, dotace ve výši 1.567.025,- Kč tj. 95%).
Dotace je určena na plánování sociálních služeb s ohledem na identifikované potřeby osob a skupin
osob využívajících sociálních služeb a na vytíženost těchto služeb, které jsou poskytovány na území
města Kutná Hora a na území SO ORP Kutná Hora. Realizace projektu je v časovém horizontu od
1.5.2018 do 30.4.2020.
Dotace bude poskytnuta ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. V současné době byla
připsána první část dotace na náš účet a to ve výši 626.810,- Kč.
Navrhujeme zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o
částku 76.810,- Kč. Při tvorbě rozpočtu jsme pouze odhadovali první splátku a to ve výši 550.000,Kč. Až v době vydání rozhodnutí (právního aktu) byla přiznána první splátka ve výši 626.810,- Kč.
Z uvedeného vyplývá, že částka byla vyšší o 76.810,- Kč.

Rozpočtová skladba v Kč: Rozpočtové opatření OSZ č. 4
schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

Text

0

4116

2700

67712

13013

OPZ proces sociálního plánování
- příjmy

550 000

550 000

+ 76.810

626 810

4349

5169

2700

67712

13013/-

OPZ proces sociálního plánování
- výdaje vč.spoluúčasti

633 000

633 000

76 810

709 810

Usnesení č. 456/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání
státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 32.000,- Kč na kalendářní rok 2018.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr Termín : 31.07.18
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 32 000,- Kč
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Zdůvodnění: Dne 12.1.2018 na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská
pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče došlo přiznání
částky ve 912 000 Kč. Dne 30.5.2018 nám bylo doručeno rozhodnutí č.j. 105971/18/PB,
kterým se zvyšuje částka o 32.000 Kč za kalendářní rok 2018. V závislosti na výše uvedeném
předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně
k navýšení výdajů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské
péče.
Rozpočtová skladba v Kč: Rozpočtové opatření OSZ č. 4
Text

upravený
rozpočet

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

SR

0

4116

2700

49018

13010

Příspěvek na výkon
pěstounské péče

0

4399

5xxx

2700

49018

13010

Výdaje na výkon
pěstounské péče

0

úprava

UR po
úpravě

912 000

+ 32 000

944 000

912 000

+ 32 000

944 000

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27.června 2018
Usnesení č. 459/18 k rozpočtovému opatření KT č. 7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových
příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu
nákladů spojených s přípravou a konáním voleb prezidenta ČR a doplatek za volby do
Parlamentu konaných v roce 2017 v celkové výši 165 841,26 Kč dle důvodové zprávy 1.
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření KT č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 165 841,26 Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-53/2018/1201_3 o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých obcím s pověřeným
obecním úřadem v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky a doplatku za
konání voleb do Parlamentu v roce 2017 předkládáme návrh na zapojení těchto prostředků do
rozpočtu Města na straně příjmů i výdajů.
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OdPa

SpPo

OrJ

Text

SR

UR

úprava

Volby prezidenta – 980084111 2059 záloha

0 511 766

6402

2222 2059 FV za volby v roce 2017

0

6118

5xxx 2059 Volby prezidenta - 98008

0 511 766

6171

5xxx 2050 Vnitřní správa výdaje
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0

UR po
úpravě

10,00 511 776,00

0 165 831,26 165 831,26

0

10,00 511 776,00
165 831
,26

165 831
,26

