Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2019

Usnesení č. 185/19 k rozpočtovému opatření EK č. 1-3
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků
ve výši 4 394 800 Kč/rok dle oznámení Středočeského kraje o výši příspěvku na výkon
státní správy pro rok 2019
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - finanční vypořádání
nedočerpaných dotačních prostředků - účelové dotace MK ČR na realizaci projektu
"Celoročního výstavního programu GFJ města Kutné Hory 2018" ve výši 76 235 Kč
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení
rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků z Krajského
vojenského velitelství Praha - podpora zaměstnavateli za uvolnění zaměstnanců na
vojenské cvičení - ve výši 17 319 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.03.19
Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření EKO - 1 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 4 394 800,-- Kč
Zdůvodnění: Na základě oznámení pod č.j. 007614/2019/KUSK ze dne 15. 1. 2019 od
Krajského úřadu Středočeského kraje o přesné výši příspěvku na výkon státní správy pro
rok 2019, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy
dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, byla výše příspěvku na státní
správu zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců. Pro rok
2019 byla stanovena částka 29 000 Kč na jednoho opatrovance.
Pro rok 2019 byl objem příspěvku valorizován v průměru o 10%. Do jeho objemu se
promítla změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR vydané ČSÚ k 1.1.2018.

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

4112

2059

Souhrnný dotační
vztah

4339

5901

2700

6171

5901

2200

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

32 822 100

32 822 100

4 394 800

37 216 900

Rozpočtová rezerva
- soc.odboru
(opatrovníci)

0

0

1 682 000

1 682 000

Rozpočtová rezerva

2 800 000

2 580 000

2 712 800

5 292 800

2) Rozpočtové opatření EKO č. 2 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 76 235 Kč
Zdůvodnění: Překládáme návrh na rozpočtové opatření na navýšení rozpočtových
příjmů a výdajů z důvodu finančního vypořádání /vratka/ účelové dotace MK ČR na
realizaci projektu „Celoročního výstavního programu GFJ města Kutné Hory 2018“ ve výši
76 235 Kč. Tuto částku Galerie Felixe Jeneweina poukázala na účet Města a odsud byla
částka převedena, dle pravidel dotace, na účet Krajského úřadu, přes který dotace byla
poskytnuta.

OdPa SpPo

OrJ

OrgC

Text

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

6402

2229 2840 52628 GFJ – FV dotace

0

0

76 235

76 235

6402

5366 2840 52628 GFJ – FV dotace na kraj

0

0

76 235

76 235

3) Rozpočtové opatření EKO č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 17 319 Kč
Zdůvodnění: Krajské vojenské velitelství Praha, jako příslušný vojenský správní úřad
podle § 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „branný zákon“) rozhodlo o poskytnutí
finanční podpory ve výši 17 319 Kč za zaměstance, kteří na základě povolávacího
rozkazu zaslaného Krajským vojenským velitelstvím Praha podle § 13 odst. 1, branného
zákona, vykonali vojenské cvičení. Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým
dojde k zapojení příjmů i výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby.

OdPa

SpPo

OrJ

Text

5171

2324 2100 Podpora za vojenské cvičení

5311

5011 2100 MP - mzdy

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

0

0

17 319

17 319

9 950 000

9 950 000

17 319

9 967 319

Usnesení č. 233/19 k rozpočtovému opatření OI č. 1

Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 1, kterým se navyšují příjmy i
výdaje na základě Rozhodnutí o přidělení dotace na položce "Podpora cyklodopravy v
Kutné Hoře" ve výši 5.989.356,00 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 31.03.19

Důvodová zpráva:

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 23.7.2018 na akci „Podpora
cyklodopravy v Kutné Hoře“ zapojujeme financování této akce do rozpočtu města pro
rok 2019. Z rozhodnutí vyplývá, že účast státního rozpočtu na této akci je pro rok 2018
ve výši 1 621 306 Kč a pro rok 2019 ve výši 4 368 050 Kč. Vzhledem k tomu, že se
v roce 2018 o platbu z důvodu posunutí zahájení realizace akce oproti projektu nežádalo,
bude se o tyto výdaje žádat právě v roce 2019 současně s letošními výdaji.
Rozpočtové opatření OI č. 1 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 5.989.356,00 Kč

OdPa SpPo

2219

OrJ

OrgC

Text

schválený
rozpočet

Dotace - "Podpora
cyklodopravy v Kutné
Hoře"

4216

2490

6121

2490 22 001 Cyklostezka

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

0

0

5 989 356

5 989 356

1 000 000

1 000 000

+5 989 356

6 989 356

Usnesení č. 243/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i
výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami,
kterým se zvyšuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 48 000 Kč na
kalendářní rok 2019
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr
Důvodová zpráva:

Termín : 30.05.19

Rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 48.000,- Kč
Zdůvodnění: Dne 7.1.2019 na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky –
krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče došlo
k přiznání částky ve výši 984.000 Kč (rozhodnutí č.j. 6004/19/PB) na rok 2019.
Vzhledem k tomu, že zvýšený příspěvek z roku 2018 (č.j.: 238183/18/PB) byl připsán na
náš účet až v lednu 2019, uvedená částka je zvýšena ještě o tuto částku tj. 8.000,- Kč
.tzn. 992.000,- Kč.
Dne 20.2.2019 nám bylo doručeno Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská
pobočka v Příbrami (č.j. 41829/19/PB), který navyšuje státní příspěvek na výkon
pěstounské péče o částku 48.000,- Kč.
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. 3

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

49018

13010

4339

5xxx

2700

49018

13010

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

Příspěvek na výkon
pěstounské péče

0

992 000

+48 000

1 040 000

Výdaje na výkon pěstounské
péče

0

992 000

+ 48 000

1 040 000

Text

úprava

Usnesení č. 244/19 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované
příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru
činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení na rok 2019 ve výši 3.249.300,- Kč, která bude uzavřena
se Středočeským krajem
b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.249.300,- Kč, v návaznosti na veřejnoprávní
smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou
organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle
zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019, která bude uzavřena se
Středočeským krajem

UR po
úpravě

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.03.19

Důvodová zpráva:

a) Veřejnoprávní smlouva
V příloze předkládáme vzor veřejnoprávní smlouvy týkající se dotace/ příspěvku na
poskytování sociálních služeb, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019. Pečovatelské službě Kutná Hora
byla poskytnuta dotace ve výši 3.249.300,- Kč, kde poskytovatelem je
Středočeský kraj. Před podpisem této veřejnoprávní smlouvy je nutné v případě
územně samosprávného celku a její příspěvkové organizace schválit vzor
veřejnoprávní smlouvy orgánem územně samosprávného celku.

b) Rozpočtové opatření OSZ č. 2:
zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
částka: 3.249.300,- Kč
Zdůvodnění:
Na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby,
tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na
rok 2019 (č. S-00561/SOC/2019), která bude podepsána Středočeským krajem
(poskytovatel dotace) a Pečovatelskou službou Kutná Hora (příjemce dotace),
předkládáme rozpočtové opatření OSZ č. 2. Dotace se poskytuje v celkové
výši 3.249.300,- Kč,.
V návaznosti na rozpočtovou skladbu (vyhl. č. 323/2002 Sb., novelizace vyhláškou
č. 464/2013 Sb.) jsou transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízených
obcemi vykazovány poskytovatelem prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele
(obce), pokud jsou poskytovány prostřednictvím jejich rozpočtů.
V roce 2019 budou finanční prostředky vyplaceny ve dvou splátkách. První splátka bude
vyplacena v termínu do 31.3. 2019 ve výši 60% celkové dotace, druhá splátka v termínu
do 31.7.2018 ve výši 40% celkové dotace.
Na základě výše uvedeného, navrhujeme zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.249.300,- Kč.

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 2:
Rozpočet v Kč
OdPa

4351

SpPo

Org J

ÚZ

Org. C

4122

2700

13305

5336

2700

13305 52555

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Dotace Pečovatelská
služba, sociální služby

0

0

3 249 300

3 249 300

Pečovatelská služba
sociální služby

0

0

3 249 300

3 249 300

Text

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Usnesení č. 245/19 k rozdělení finančních prostředků pro rok 2019 (granty) soc. oblast
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok
2019 v kategoriích středních grantů v oblasti sociální na základě přijatých žádostí v
termínu do 31.10.2018 a s veřejnoprávními smlouvami:
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře,
projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené osoby, částka ve výši 25.730,- Kč
b) Cesta životem bez bariér, z.s.: S Cestou na cestách II, částka ve výši 22.250,- Kč
c) Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Spolu na Sioně, částka ve výši 37.500,- Kč

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 30.04.19

Důvodová zpráva:
Předkládáme k projednání návrh rozdělení finančních prostředků z příspěvkového
programu (dále jen „granty“) Města Kutná Hora pro rok 2019 v SOCIÁLNÍ oblasti. Návrh
obsahuje počet získaných bodů a výši podpor pro jednotlivé projekty projednané Komisí
pro sociální záležitosti (viz. příloha č. 1). Přehled hodnocení jednotlivých projektů ze
strany komise pro sociální záležitosti je obsažen v příloze č. 2.

Vzhledem k nastavenému grantovému systému nemohou administrátoři jednotlivých
oblastí nijak zasahovat nebo upravovat výsledky hodnocení a návrhy finančních
příspěvku. Posudky jednotlivých oborových komisí jsou podpůrným materiálem pro
rozhodování rady města.
Pokud by rada města Kutná Hora shledala jako neakceptovatelné v příloze
obsažené shrnutí projektů a návrhy grantů, může do procesu zasáhnout a
výsledky korigovat.

Do sociální oblasti byla na střední a velké granty v rámci rozpočtu města přidělena
částka 200 000,- Kč.
Předkladatelé Linka bezpečí, z.s., LCC domácí péče, s.r.o., Oblastní charita Havlíčkův
Brod předložily projekty a následně žádosti vzaly zpět z důvodu nesplnění
pravidel příspěvkového programu.
Celkem bylo podáno 6 žádostí do oblasti středních grantů (3 žádosti byly podpořeny a
3 žádosti nesplnily pravidla programu). Do oblasti velkých grantů nebyla podána žádná
žádost.

Přihlášky do grantového řízení - rok 2019 - přihlášky do 31.10.2018

STŘEDNÍ PROJEKTY

Grantové
číslo

Název předkladatele

Název projektu

Celkové
náklady
na
projekt
(Kč)

Požadovaná
dotace (Kč)

Podíl
dotace
na celk.
nákl. (%)

počet
získaných
bodů
(z max. 100
bodů)

Přiznaná
dotace
pro rok
2019
(v Kč)

GR
KH/02/19/SOC

Cesta životem bez
bariér, z.s.

S Cestou na cestách
II.

61 000,00

25 000,00

40,98

89,00

22 250,00

GR
KH/01/19/SOC

Centrum pro
zdravotně postižné a
seniory
Středočeského kraje,
o.p.s. v Kutné Hoře

Kavárnička pro
seniory a zdravotně
postižené osoby

43 000,00

31 000,00

72,09

83,00

25 730,00

GR
KH/03/19/SOC

Oblastní charita Kutná
Hora

Spolu na Sioně

74 100,00

48 700,00

65,72

77,00

37 500,00
stažena

GR
KH/04/19/SOC

Linka bezpečí, z.s.

Linka bezpečí

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

(důvod:
žádost
podána na
provozní
náklady)

stažena
GR
KH/05/19/SOC

LCC domácí péče,
s.r.o.

Zůstat ležet doma a
neproležet

GR
KH/06/19/SOC

Oblastní charita
Havlíčkův Brod

Chráněné bydlení
Petrklíč

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

(důvod:
žádost
podána na
pořízení
hmotného
majetku)

stažena

STŘEDNÍ PROJEKTY Celkem

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

178 100,00

104 700,00

58,79

83,00

(důvod:
žádost
podána na
provozní
náklady u)

85 480,00

