Zastupitelstvo města Kutná Hora
bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018.
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12.3.2019
a) nevyužití smluvního předkupního práva Města Kutná Hora k pozemku p.č. st. 75 o výměře
39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a k pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše
v k.ú. Útěšenovice
b) neúčast Města Kutná Hora v elektronické dražbě p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož součástí
je stavba č.e. 257 a pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice dle
dražební vyhlášky pod spisovou značkou 156 EJ 2/19 Exekutorského úřadu Praha – západ,
se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5.
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 31. 01. 2019
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 30. 01. a 26. 02. 2019
c) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 02. 2019
rezignaci paní Jany Lengerové na funkci předsedkyně Osadního výboru Kaňk.
a) Zápis č. KV-01/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaného dne 22.01.2019.
b) Zápis č. KV-02/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaného dne 26.02.2019.
jmenuje
paní Mgr. Radku Krejčí členkou Osadního výboru Kaňk
s okamžitou platností předsedou Osadního výboru Kaňk pana Ing. Maxe Kubáta
volí
paní Ivu Kubicovou, paní Jitku Kubicovou a Jitku Zimmermannovou přísedícími Okresního
soudu Kutná Hora na funkční období 2019-2023
I. u r č u j e
počty členů a složení osadních výborů takto:
a) Osadní výbor Hlouška - 15 členů – Jiří Plecitý, Jaroslav Kropáček, Miroslava Jánská, Iva
Němcová, Martin Běhounek, Petra Formáčková, Petra Koudelová, Kateřina Daczická,
Michal Králik, Věra Žáčková, Jiří Beránek, Romana Beránková, Veronika Štroblová, Robert
Svoboda a Ondřej Knopp.
b) Osadní výbor Šipší - 15 členů – Hana Žampachová, Aleš Kerner, Alexandr Špalek, Martin
Hlavatý, Svatava Keltnerová, Martin Suchánek, Josef Krištof, Zdeňka Balšánková, Ondřej
Skřivan, Juraj Kozák, Tomáš Pilc, František Záleský, Ivan Kapusta, Jan Lenk a Petr Vávra.
II. j m e n u j e
a) Předsedkyní Osadního výboru Hlouška paní Ing. Kateřinu Daczickou
b) Předsedou Osadního výboru Šipší pana Martina Suchánka.
sc hv a l u je
změnu termínu květnového jednání zastupitelstva – jednání se uskuteční v úterý dne 14. 5.
2019.
1) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 – kterým dochází k navýšení
rozpočtových prostředků roku 2019 z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2017 ve
výši 5 399 984,39 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 – kterým dochází navýšení rozpočtových
prostředků roku 2019 dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2018 ve výši
5 473 680 Kč dle důvodové zprávy č. 2
3) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 – navýšení rozpočtových prostředků roku
2019 převodem z depozitního účtu ve výši 3 766 365 Kč dle důvodové zprávy č. 3
uzavření dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o splátkách dle žádosti paní Věry T.
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3246/3 o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu č.
3967-175/2018 pozemek p.č. 3246/32) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od
Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, IČO 00509965, se sídlem
Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
odkoupení části pozemku p. č. 3432 o výměře 7 m 2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Pavla Čečetky za
celkovou kupní cenu ve výši 1.400,- Kč.
odkoupení části pozemku p. č. 3424 o výměře 14 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků paní
Vlastimily Krulišové (podíl ve výši 4/8) a pana Klementa Bureše, (podíl ve výši 4/8) za
celkovou kupní cenu ve výši 2.800,- Kč.
odkup pozemků p. č. 772/13 o výměře 79 m 2, p. č. 772/49 o výměře 373 m2,
p. č. 764 o výměře 697 m2 a p. č. 770/1 o výměře 2.348 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, p. č.
141/3 o výměře 92 m2 v k. ú. Neškaredice a p. č. 4140/32 o výměře 41 m2, p. č. 4140/34 o
výměře 119 m2, p. č. 4140/19 o výměře 1.044 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města
Kutná Hora od vlastníka Státní statek Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 177.380 Kč.
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/19, kterým dochází k vytvoření dvou
nových příjmových položek, a to položky lesní porosty – pojistné plnění ve výši 526.515,-- Kč
a položky Václavské nám. 182 – pojistné plnění ve výši 125.432,-- Kč s tím, že ve stejné výši
nových příjmových položek (651.947,-- Kč) dojde k navýšení výdajů zřízením nové výdajové
investiční položky DDM Dominik – rekonstrukce topení.
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 – přesun prostředků
Sportovní oddíly – registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé
oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků, dle
zprávy.
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok
jednotlivé sportovní oddíly – registrovaní žáci, dle důvodové zprávy.

z položky
sportovní
důvodové
2019 pro

Jmenování místostarostky Sylvie Doušové členem Řídícího výboru akce "Revitalizace Národní
kulturní
památky
Vlašský
dvůr
v
Kutné
Hoře"
projekt
č.117D03J000012,
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.
neschvaluje
směnu části pozemku p. č. 688/1 v k. ú. KH o výměře cca 1.700 m2 za část pozemku p. č.
688/2 v k. ú. KH o výměře cca 790 m2 s doplatkem ve prospěch města.
prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům
Veaceslavu a Liudmile Danilov.
souhlasí
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu regenerace města
Kutné Hory pro rok 2019 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na tyto akce: Morový sloup Šultysova ulice,

parapetní zeď se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí, Kamenný dům Václavské
náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, Opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a Hrádek čp. 28
Barborská ulice.
s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku parc.č. 892/1 v k.ú. Kutná Hora ve
vlastnictví Města Kutná Hora
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu, kteří
splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2019 na základě přijatých žádostí a
s veřejnoprávními smlouvami
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované
dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná
Hora,aut.st. na rok 2019 - Dodatek č.13.
n e/s o u h l a s í
s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí investiční dotace ve výši
150 000,- Kč na zakoupení a instalaci sanitárního kontejneru.
ukládá
Odboru investic provést administrativní kroky spojené s novým členstvím.

