MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 18. června 2019 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno: 25 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni: Ing. Tomáš Pilc, člen ZM
Ing. Josef Treml, člen ZM
Omluvená nepřítomnost: MUDr. Bohuslav Procházka - 16:00 – 16:15
Bc. Martin Starý – 16:00 – 16:30
Martin Hlavatý – 19:44 – 19:48
Mgr. Karel Ptáček – 20:00 – 20: 04
Mgr. Bc. Silvia Doušová – 20:37 – 20:41
RNDr. Ivo Šanc, CSc. – 20:42 – 20:46
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
IV.
1.

2.

3.

4.

6.
7.
8.
10.
15.
V.

Zahájení
Schválení programu
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Zápisy osadních výborů
1/02
Návrh Ing. Jiráska - Sjednocení zakladatel. listin městských společností
1/03
Návrh Ing. Jiráska - Změna (doplnění) jednacího řádu ZM
1/04
Dohoda o využití sportoviště ve sportovní hale Klimeška (GBA)
staženo
1/05
Návrh Bc. Drtiny- Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM
1/06
Návrh Bc. Starého – II. etapa cyklostezky podél Vrchlice
doplněno
Materiály ekonomického odboru
2/01
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2018
2/02
Závěrečný účet za rok 2018
2/03
Návrh na rozpočtové opatření EKO 9
2/04
Zápis Finančního výboru
Materiály správy majetku
3/01
Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk)
3/02
Prodej pozemků v k. ú. Hetlín (obec Černíny)
3/03
Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Koch – Koch Hartmanová)
3/04
Prodej objektu veřejných toalet a přilehlého pozemku v k. ú. Sedlec VŘ
3/05
Zrušení usnesení ZM (směna lesních pozemků – p. Vágner)
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Uzavření VPS (Ambition s.r.o.)
4/02
Doplnění a změny textu v Zásadách FRM
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12
4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14-16
4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 a uzavření VPS
4/06
Dotační programy – oblast sport
doplněno
4/07
Dotační programy – oblast vzdělávání a a volný čas
doplněno
4/08
Dotační programy – oblast kultura
doplněno
Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Poskytnutí zápůjčky z FRB
5/02
Dodatek ke smlouvě o zápůjčku z FRB
Materiál odboru investic
6/01
Přijetí dotace na akci „Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“
Materiál odboru sociálního
7/01
Pravidla Programu pro poskytování dotací na soc. účely
7/02
Zpětvzetí žádosti organizace Domácí hospic Srdcem, z. s. doplněno
Materiály odd. útvaru interního auditu
10/01
Sml. na zajištění provozování MAD na období 2019-2024
Materiál oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01
Zpráva o závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí UNESCO za rok 2018
15/02
Založení Fondu cestovního ruchu z.s.
staženo
Odložené materiály
1/03
Žádost basketbal. akademie GBA - využití sportovní haly Klimeška staženo

VI.
VII.
VIII.

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
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
zvukový i obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu
z jednání ZM, v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání.
Pan starosta přistoupil k slavnostnímu aktu předání titulu ČESTNÝ OBČAN města Kutná
Hora za celoživotní postoj k pravdě a poctivosti k řemeslu, za „člověčenství“ a vysoké
morální hodnoty panu Jaroslavu Rezlerovi. Vedení města panu Rezlerovi poděkovalo za
jeho celoživotní práci pro město a předalo mu kytici s věcnými dárky u příležitosti jeho
významného životního výročí. Členové zastupitelstva města se k poděkování a gratulaci
přidali za doprovodu potlesku ostatních přítomných.

II.

Schválení programu

K navrženému programu byly tyto návrhy na změnu: Staženy byly z programu body
1/04, odložený 1/03 (GBA zaslala inf. zprávu o ukončení zájmu využít sportoviště ve
sportovní hale Klimeška) a 15/02; zároveň byl program doplněn o body 1/06, 4/06 – 08 a
bod 7/02. Pan Jirásek navrhl panu Drtinovi stáhnutí bodu 1/05, ale s tím pan Drtina
nesouhlasil a bod zůstal v programu jednání.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Kateřina Špalková, člen ZM
Ing. Jiří Kukla, člen ZM

III.

Dotazy a připomínky občanů

Zdeněk Müller
Zaměstnanec MÚ Kutná Hora upozornil na potřebu věnovat pozornost urnám ve
volebních místnostech. Více dbát na jejich připravenost s důrazem na odstranění
předešlého polepu. Zastupitelstvu města dále přednesl ostrou kritiku ke způsobu vedení
agendy na Odboru dopravy a silničního hospodářství. Uvedl svou potřebu, aby nadřízení
více komunikovali se zaměstnanci, tvořili hodnocení nejen pro motivaci, ale také jako
podklad udělení odměn. Následně zastupitelům položil pár otázek, jak naplňují svá
předvolební hesla. Paní místostarostka krátce pohovořila o pravidelných schůzkách s
vedoucími odborů vždy každé pondělí při poradě vedení. Komunikace s vedoucími odborů
je pravidelná a problémy na odboru dopravy se řeší. Kapacita zaměstnanců byla
navýšena a jsou vypsána nová výběrová řízení. Pan Jirásek navázal na dotaz k naplnění
programů jednotlivých stran a pohovořil k aktivitě strany MĚSTO PRO LIDI. Doktor Šanc
souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců, je to legitimní požadavek, poukázal na
efektivitu využití pracovní doby.

IV.

Zaslané materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 110/19 – ZM bere na vědomí
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 26. 4. 2019
b) zápis z Osadního výboru Hlouška ze dne 24. 4. 2019
c) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 6. 5. 2019
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 14. 5. 2019
e) zápis Osadního výboru Malín ze dne 7. 5. 2019
f) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 10. 6. 2019

pro 25, proti 0, zdržel se 0

Kateřina Špalková měla dotaz k OsV Šipší, k opakovanému sdělení potřeby navýšení
parkovacích míst. Zda varianta vybudovat parkoviště na místě bývalé školní družiny ZŠ
Jana Palacha je stále aktuální. Tuto budovu zná velice dobře. Byla posledním nájemníkem
bývalé školní družiny. Tyto prostory musela sama opustit z důvodu špatného technického
stavu a budovu hodnotí celkově jako neobyvatelnou. Paní mst. Doušová potvrdila, že tato
varianta, kdy dojde k odstranění stávající budovy a zároveň se přistoupí k výstavbě
nového stání pro automobily je stále aktuální. V současné době probíhají zkoušky na
zjištění úrovně znečištění azbestem a potvrzení nevhodnosti obývat tyto prostory.
Zároveň připustila, že v tuto chvíli chybí prostředky na likvidaci budovy a proto vedení
města uvažuje o možném pronájmu prostor, pokud se nebude přítomen azbest.
K OsV Poličany byl dotaz na aktuální stav odstranění drážního domku u vlakové zastávky
Poličany a k výstavbě chodníku ze směru dolní Žižkov. Pan starosta sdělil návrh OsV
Poličany s nabídnutou pomocí při odstranění drážního domku. SŽDC dostalo vyjádření
z OSM, že může na části pozemku města KH přistoupit k odstranění stavby. Ke
zmiňované výstavbě chodníku do městské části Poličan proběhla diskuze na nutnost
přímého přístupu k plánovaným projektům. Dát přednost stavbám, které již projekt mají
a nové stavby nechat naprojektovat.
1/02
návrh na systémové sjednocení zakladatelských listin
Usnesení NEBYLO PŘIJATO – ZM ukládá
pro 13, proti 3, zdržel se 9
a) Prověřit možnost systémového sjednocení zakladatelských listin městských společností
se 100% účastí města,
b) Prověřit nastavení kontrolních procesů v těchto městských společnostech,
c) Dle doporučení Finančního výboru konkretizovat bonusové složky jednatelů těchto
městských společností. Tomu obsahově přizpůsobit i smluvní dokumenty.
Při diskuzi se zastupitelé shodovali v názoru na těžkost sjednotit zakladatelské listiny
městských společností z důvodu rozličného působení. Na druhou stranu někteří
zastupitelé vidí tuto změnu kladně, bylo by zřejmé, že jde o společnosti města. Při
hlasování však tento návrh nebyl přijat.
1/03
Návrh na změnu jednacího řádu – doplnění textu
Usnesení č. 111/19 – ZM schvaluje
pro 20, proti 3, zdržel se 2
navrženou změnu (doplnění čl. 7 o bod 11) jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná
Hora.
Návrh na doplnění obsahoval dva body 11) a 12). O každém bodu bylo hlasováno
samostatně.
11) Vystoupení hosta(ů) je zpravidla v úvodu programu jednání zastupitelstva. Jednotlivá
vystoupení jsou omezena na maximálně 10 minut pro úvodní seznámení s tématem a
maximálně 15. minut pro případné dotazy. Bod byl přijat pro 15, proti 1, zdržel se 9
12) Jednání zastupitelstva je omezeno na dobu jednání maximálně pět hodin. Pokud
program jednání nebude do té doby ukončen, zastupitelstvo se dohodne na jedné ze
tří možných variant přerušení jednání:
a) proběhne ještě bod jednání Dotazy členů zastupitelstva a Různé a zbytek programu
jednání bude dokončen následující den ( tzn. v současné době ve středu),
b) proběhne ještě bod jednání Dotazy členů zastupitelstva a Různé a zbytek programu
jednání bude dokončen následující jednací den (tzn. v současné době úterý za jeden
týden),
c) proběhne ještě bod jednání Dotazy členů zastupitelstva a Různé a zbytek programu
jednání bude dokončen na příštím řádném jednání zastupitelstva.
Z důvodu hlasování pro 10, proti 10, zdržel se 5 nebyl tento bod přijat.
Diskuzi zahájil pan tajemník. Zmínil nesouhlas k bodu 12) písmena a),b). Pan Ing.
Havlíček souhlasil s panem tajemníkem a navrhl hlasovat o těchto bodech samostatně.
Zastupitelé diskutovali nad délkou jednání, časového limitu k diskuzi, k samotné přípravě
zastupitelů na zasedání. Pan starosta doporučil zastupitelům, aby využili možnost při
případných dotazech k předkládaným materiálům obrátit se před zasedáním na
pracovníky patřičného odboru a s nimi konkrétní nejasnosti prodiskutovat.

1/05
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM
Materiál BYL ODLOŽEN – ZM I. schvaluje
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu se Zákonem č.
128/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 202/2018 Sb.
s účinností od 1. 7. 2019 takto:
neuvolněný člen rady města - 9.340,- Kč měsíčně
neuvolněný předseda výboru, komise či zvláštního orgánu – 2.335,- Kč měsíčně
neuvolněný člen výboru, komise či zvláštního orgánu – 2.335,- Kč měsíčně
neuvolněný člen zastupitelstva města - 2.335,- Kč měsíčně
II. s t a n o v u j e,
že v případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM pouze jedna odměna.
III. s o u h l a s í
s rozdělením takto ušetřených finančních prostředků dle bodu 1) důvodové zprávy.
K materiálu věnovaný odměnám funkce neuvolněným členům ZM byla mezi zastupiteli
rozvinuta diskuze, zda je či není vše řádně opodstatněno. Pan mst. Šnajdr podal
protinávrh odložit tento materiál - pro 19, proti 0, zdržel se 6, protinávrh byl přijat.
První protinávrh podal pan Tomáš Havlíček.
1/06
k prodloužení cyklostezky podél Vrchlice
Usnesení č. 112/19 – ZM I. ukládá
pro 24, proti 1, zdržel se 0
Odboru správy majetku
a) odboru investic jednat s ŘSD a SŽDC o překlenutí silnice a železniční trati
b) Odboru správy majetku zajistit kroky spojené se směnami a výkupy pozemků na II.
etapu cyklostezky podél Vrchlice (od zastávky Sedlec až po most v Malíně)
II. pověřuje
zástupce DSO Mikroregionu Kutnohorsko jednat o prodloužení cyklostezky na další
katastry obcí (Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina) tak, aby se stala cyklostezka
nadregionální
Usnesení bylo doplněno o zadání úkolu odboru investic jednat s ŘSD a SŽDC o překlenutí
silnice a železniční tratě pro cyklostezku v úseku Kutná Hora – Nové Dvory. Bc. Starý
zmínil potřebu těchto kroků a zdůraznil potřebu aktivity Nových Dvorů. Pan starosta
hlasoval pro, ale omylem stiskl tlačítko proti.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Schvalování účetní závěrky za rok 2018
Usnesení č. 113/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2018.
Paní Špalková zmínila potřebu kontroly při psaní usnesení, ve zprávě je chybně uvedena
u předkladatele funkce.
2/02
Závěrečný účet za rok 2018
Usnesení č. 114/19 – ZM I. souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0, 1nehl.
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2018, a to bez výhrad
II. bere na vědomí
informace o výsledcích hospodaření za rok 2018 městem zřízených obchodních
společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž
účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města.
Ing. Havlíček zhodnotil dobrou připravenost materiálu. K vedoucí Ing. Bulánkové
směřovaly dva dotazy. První k mat. 2/01 str. 16 – účetní závěrka a druhý k účtu 335
(pohledávky za zaměstnanci) materiál 2/02 – závěrečný účet. Odpovědi budou
písemně panu zastupiteli zaslány.
2/03
Návrh rozpočtového opatření EKO 9
Usnesení č. 115/19 – ZM schvaluje

pro 25, proti 0, zdržel se 0

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 – navýšení příjmů a výdajů na základě
daňového přiznání za rok 2018. Položka „Daně z příjmů právnických osob za obec“ ve
výši 15 841 360 Kč dle důvodové zprávy.
2/04
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 116/19 – ZM bere na vědomí
Zápis z Finančního výboru ze dne 10.6.2019.

pro 25, proti 0, zdržel se 0

3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Daněk)
Usnesení č. 117/19 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdržel se 6
prodej části pozemku p. č. 3887 o výměře cca 44 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Bohumíru Daňkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve
výši 10 000,- Kč (+ 2.500,- Kč znalečné).
Ing. Havlíček rozumí snížení ceny a upozornil na možnost zneužití tohoto postupu dalšími
zájemci.
3/02
Prodej pozemků v k.ú. Hetlín (Obec Černíny)
Usnesení č. 118/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
prodej pozemku p.č. 59 o výměře 1.360 m2 a části pozemku p.č. 249 o výměře cca 625
m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín obci Černíny, IČ 00236039,
se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 30,-Kč/m2 pozemku.
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (manž. Kochovi)
Usnesení č. 119/19 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdržel se 5
prodej pozemku p. č. 4477/2 o výměře 769 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům panu Joost Pieter Kochovi a paní Radce
Koch Hartmanové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 463.900,- Kč.
Ing. Havlíček poznamenal, že část pozemku je zájemci o koupi již využívána. Mst.
Doušová ujistila o předchozím kroku vypsání řádného záměru zveřejněného na úřední
desce. Pan Gryč popsal důvod souhlasu majetkové komise s prodejem památkové. Pod
pozemkem pokračuje podsklepení domu na sousedním pozemku. Ing. Maternová ještě
doplnila informaci, že všichni sousedé dotčeného pozemku byli obesláni a měli možnost
se vyjádřit.
3/04 Prodej nemovitostí v k.ú. Sedlec (Římskokatolická farnost Sedlec)
Usnesení č. 120/19 – ZM I. neschvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285
a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory
Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec, IČ 46402101, se sídlem Zámecká 279, 284
03 Kutná Hora - Sedlec.
II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285
a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.
ú. Sedlec u Kutné Hory formou výběrového řízení s tím, že podmínky výběrového řízení
budou schváleny zastupitelstvem města.
K prodeji objektu veřejných toalet se diskutovalo nad důležitostí zajištění této služby
nejen pro turisty. Nutnost investovat do zařízení z důvodu špatného stávajícího stavu, ale
i z důvodu výstavby bezbariérového WC.
Za Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec (současného nájemce) přišla paní Ing.
Radka Krejčí. Přiblížila historii správy veřejných toalet. Od r. 2004 bylo postupně
investováno do celého zařízení toalet. V současné době však objekt vyžaduje komplexní
přestavbu. Je třeba rozšířit kapacitu veřejných toalet a funkčně i stavebně vše renovovat.
Bezbariérové WC je zajištěno bezplatně v Infocentru Sedlec, ul. Zámecká 279. Byla zde

zmíněna potřeba architektonické studie, která vyplývala z důvodové zprávy, a návrh
pana Jiráska na odložení materiálu až do vytvoření této studie.
3/05
Návrh na zrušení usnesení (p. Vágner-směna)
Usnesení č. 121/19 – ZM I. ruší
pro 23, proti 0, zdržel se 2
bod I. svého usnesení č. 46/17 ze dne 28. 3. 2017.
II. s c h v a l u j e
pokračování jednání ve směně části pozemku p.č. 495/1, pozemku p.č. 497 a části
pozemku p.č. 498 vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 v k.ú.
Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19, p.č. 733/21
a p.č. 733/27 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, Hlízov s
finančním doplatkem 100.000,- Kč tak, aby směna proběhla přibližně v rozsahu podle
usnesení č. 46/17 ze dne 28. 3. 2017 s přihlédnutím k digitalizaci dotčených pozemků a
popř. komplexní pozemkové úpravě.
Usnesení bylo doplněno o bod II - návrh Kateřina Špalková. Ing. Maternová objasnila
důvod, proč se musí smlouva přepracovat. Důvodem uvedla provedení digitalizace
pozemků, a tím návazné přečíslování. Na toto byl pan Vágner od r. 2017 upozorňován.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Uzavření VPS (Ambition s.r.o.)
Usnesení č. 122/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 1
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2019 s firmou Ambition s.r.o., Pavla Švandy ze Semčic 1066/11,
Praha 5 na částku ve výši 180 000,- Kč. Kateřina Daczická se zdržela hlasování z důvodu
střetu zájmu.
4/02
Doplnění a změna Zásad – FRM K. Hora
Usnesení č. 123/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0, 1nehl.
s předloženým návrhem na doplnění a změny textu v Zásadách pro poskytování
příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a
nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v
samostatné působnosti Města Kutná Hora. Doplnění a změny textu jsou platné ode dne
schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora, s účinností od 1.7.2019.
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12
Usnesení č. 124/19 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdržel se 4, 1nehl.
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166,
Kutná Hora ve výši 320 000,00 Kč na částečné finanční zajištění opravy sociálního
zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.
Ing. Jirásek se zdržel hlasování z důvodu možného střetu zájmu. Zdržení se hlasování
z osobních důvodů ohlásil také pan Hlavatý.
4/04
Rozpočtová opatření OPPŠK č. 14 - 16
Usnesení č. 125/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 0, 2nehl.
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky
neinvestiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na
částečné finanční zajištění nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ
Benešova 149/I.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - přesun prostředků z položky
neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 100

000,00 Kč na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve
sportovní hale BIOS.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun prostředků z položky
neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na
částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových
panelů na pozemku školy.
4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 12
Usnesení č. 126/19 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 6, 1nehl.
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 – přesun prostředků z
položky - Sport - rezerva ve výši 75 000,- Kč na položku – TJ Sokol Kaňk, z.s. –
investiční příspěvek.
b) se schválením předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční
dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Kaňk, z.s. 284 04 Kutná Hora.
V tomto bodu poděkoval pan Veselý za řešení problematiky. Dle názoru Ing. Havlíčka
stále chybí ve věcech projektů určitý koncept. S tímto tvrzením se ztotožňuje i pan
Hlavatý a z tohoto důvodu se zdrží hlasování.
4/06
Dotační programy – oblast SPORT
Usnesení č. 127/19 – ZM souhlasí
pro 21, proti 0, zdržel se 4
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020
b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro
rok 2020
d) s obsahem podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2020
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů
f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu
g) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy
h) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2020 a s
obsahem hodnotících formulářů
ch) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých
sportovních projektů
i) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné
Hoře pro rok 2020
j) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro
rok 2020
Pan Ing. Havlíček upozornil na formální chyby v malých projektech. Poděkoval za
vypracování materiálu. Navrhuje však ještě posunutí. Důvodem pro návrh posunutí je dát
všemu jasná pravidla a mít možnost včasného se vyjádření k návrhu. Dle jeho názoru
není vše jednoznačné. Je třeba nastavit jasná pravidla k poskytování půjček. Mgr. Ptáček
spolu s panem Ing. Jiráskem a Bc. Starým naopak podpoří hlasování a vidí tuto část jako
dobře zpracovanou. Jejich názor potvrdil i pan mst. Šnajdr.
Pan Bc. Starý, navrhl doplnit materiál o bod 12. - ZM souhlasí s vypracováním koncepce
optimalizace správy a financování všech městských sportovišť do konce roku 2019.
Protinávrh nebyl přijat pro 11, proti 3, zdržel se 11
4/07
Dotační programy – VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
Usnesení č. 128/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0, 1 nehl.
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas
pro rok 2020
b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas
pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve
městě Kutná Hora pro rok 2020

d) s obsahem Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný
čas pro rok 2020
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve
městě Kutná Hora pro rok 2020
f) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ
PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
g) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY
VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
h) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020
4/08
Dotační programy - KULTURA
Usnesení č. 129/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020
dle důvodové zprávy
b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020
dle důvodové zprávy
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě
Kutná Hora pro rok 2020 dle důvodové zprávy
d) s obsahem doplňkových systémových úprav financování a podpory kultury ve městě
Kutná Hora pro rok 2020 dle důvodové zprávy
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých kulturních projektů
f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností
g) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 a
obsahem hodnotícího formuláře dle důvodové zprávy
h) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých
kulturních projektů dle důvodové zprávy
ch) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních
činností pro rok 2020 dle důvodové zprávy
5. MATERIÁL ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚP
5/01
Zápůjčka z FRB mimo VŘ
Usnesení č. 130/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu.
5/02
Dodatek ke smlouvě o zápůjčce z FRB
Usnesení č. 131/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zápůjčku č. 1/16 s paní Matouškovou – převod
vlastnického práva k objektu zápůjčky.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Přijetí dotace – rekonstrukce chodníků Masarykova
Usnesení č. 132/19 – ZM I. souhlasí
pro 24, proti 1, zdržel se 0
s přijetím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 na akci
"Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" - ISPROFOND
5217510316 a s dofinancováním akce do plné výše z vlastních zdrojů.
II. u k l á d á
odboru investic
a) předložit SFDI požadované podklady nezbytné k uzavření Smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a řádně provést stavbu v souladu s
dotačními pravidly poskytovatele dotace.
b) zpracovat
projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Masarykově ul.
Počáteční diskuze mezi panem Jiráskem a mst. Doušovou byla v objasnění, proč se
nemohl OV Šipší vyjádřit k podané žádosti o dotaci. Mst. Doušová uvedla, že v době, kdy
se žádost o dotaci podávala, tj. v r. 2018, ještě OV Hlouška neexistoval. Doktor Otruba
podal protinávrh k doplnění usnesení o bod tři, ZM ukládá odboru INV zahájit přípravné

práce k vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení, jelikož je třeba řešit
tyto věci současně
Pan Hlavatý podal doplňující dotaz, jaký je odhad nákladů na rekonstrukci
veřejného osvětlení.
7. MATERIÁL ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 Pravidla pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ ÚČELY
Usnesení č. 133/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
pozměňující pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na
sociální účely pro rok 2020.
Úvodem promluvila paní mst. Doušová o zásadní změně v hodnocení, kdy je snaha dát
rozhodovací pravomoc lidem, kteří nejsou ve střetu zájmu. Dr. Otruba uvedl rozdíl
mezi hodnocení dotací na registrované sociální služby a hodnocení grantových pravidel.
U dotací hodnotí externí hodnotitelé a odbor sociálních věcí a zdravotnictví. U grantových
pravidel, která se v červnu dotvoří, bude hodnotit sociální komise a sociální odbor. Dr.
Otruba se podílel na tvorbě těchto pravidel. K otázkám pana Jiráska, z jakého důvodu je
text opraven, podal vysvětlení o nemožnosti včasné změny textu před jednáním RM.
Bc. Šlesingr hovořil k nastaveným pravidlům. Program obsahuje například další
podsložky. Jedna z nich je Akční plán pro rok 2020. Bude popisovat priority v oblasti
registrovaných sociálních služeb a aktivit sociálního charakteru. Jsou již určité výstupy
z výzkumu. Do budoucna nás čeká demografický vývoj, do roku 2028 bude významně
přibývat obyvatel ve věku 65 +, proto bude třeba zásadně měnit zaměření některých
sociálních služeb a zajistit služby občanské vybavenosti - bydlení.
7/02 Žádosti o sponzorský dar Domácí hospic Srdcem, z. ú.
Usnesení č. 134/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
zpětvzetí žádosti organizace Domácí hospic Srdcem, z.ú. o sponzorský dar
Pan starosta sdělil důvod stažení žádosti. Ředitelka organizace, Ing. Ruferová po poradě
s mst. Doušovou a vedoucím odboru Bc. Šlesingrem využije možnost podat žádost o
granty a dotace, vyhlašované městem Kutná Hora.
10. MATERIÁLY ODBORU DOPRAVY A SH
10/01 Smlouva na provozování MAD 2019-2024
Usnesení č. 135/19 – ZM souhlasí
pro 21, proti 1, zdržel se 3
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění
provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře na období 2019 až 2024.
Někteří zastupitelé se dotazovali na upřesňující informace vázající se ke smluvním
podmínkám. Zájem byl o získání informace k přeměření účtované kilometráže. Pan
Jirásek přednesl svůj názor dát do smlouvy podmínku k přeměření tarifní vzdálenosti.
Také pan Bc. Starý poukazoval na důležitost přeměření tarifní vzdálenosti, aby
nedocházelo k navyšování ceny a k poruchovosti značek těchto autobusů. Připomínka
směřovala také k výbavě autobusů. Všechny autobusy jsou povinně vybaveny
klimatizací. První den se však u jednoho autobusu porouchala. Pan starosta dostává
pravidelné zprávy o provozu autobusových linek. Každá porucha bude řešena dopravcem
v rámci záruky.
15. MATERIÁLY OPDDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUHU A MARKETINGU
15/01 Závěrečný účet DSO České dědictví UNESCO
Usnesení č. 138/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2018.

15/02 Zřízení Fondu cestovního ruchu z.s.
Materiál BYL STAŽEN – ZM schvaluje
a) vznik právnické osoby, Fondu cestovního ruchu z. s.
b) Stanovy Fondu cestovního ruchu z. s.,
c) umístění spolku na adrese Města Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora.

VI. Dotazy a připomínky zastupitelů města
Tomáš Gryč
- vrátil se k projednávanému bodu 4/06 – škola oslovila 6 stavebních firem, jen
jedna firma přijala nabídku, která splnila podmínky. Jakým způsobem proběhlo
výběrové řízení, kdo paní ředitelce školy pomáhal s VŘ a jaká je zpětná kontrola.
Mgr. Šnajdr odpověděl, že paní ředitelce pomáhá odbor investic, všechna VŘ
zpětně zkoumá interní audit. Ještě doplnil, že stavební firmy malé zakázky
nechtějí dělat, firma nabídla cenu daleko vyšší, než byl odhad.
Mgr. Dana Vepřková
- vrátila se k dotačním programům (grantové systémy) – zda by hodnotitelé mohli
nahlížet i do ostatních podávaných projektů, aby se zamezilo tomu, že by byla
žádost podaná i do jiné oblasti (např. pod jiným názvem). Bc. Šlesinger uvedl, že
systém toto umožňuje.
Milan Krčík
- opětovná kritika k cestám na Kaňku – zbytečně vynaložené peníze na opravách,
protože po každém větším dešti je každá vyspravená díra v asfaltu vymletá. Bylo
by potřeba udělat pořádně a najednou.
Ing. Zdeněk Jirásek
Na minulém ZM vznesl několik otázek, na které obdržel odpovědi, některé
bohužel po termínu, ne všechny jej ale uspokojily. Dnes položil 4 otázky:
 chtěl by znát podrobnější termíny realizace parkoviště na sídlišti Šipší (ul.
Opletalova, u trafostanice apod.),
 areál bývalé cihelny v Sedlci byl odkoupen pro účely přestěhování Technických
služeb, dnes se pronajímá, je zde umístěna nabíjecí stanice pro elektrobusy. TS
zde přestěhovány nejsou, tak se ptá, jaký je záměr s tímto areálem dál
 další otázky jsou směřovány na spol. KH TEBIS – v září 2018 objednal jednatel u
konsorcia vedeného Ing. Kleinem posouzení nákupu kogeneračních jednotek
v roce 2017, máme výslednou zprávu? jaký je výsledek, požádal o něj
 obdrželo město již odpověď ERÚ na náš rozklad ohledně případné povinnosti
dodavatele snížit rezervovaný výkon ve smlouvě na dodávky tepla mezi KH TEBIS
a EC Kutná Hora? Jaké je jeho stanovisko nebo kdy bude stanovisko k dispozici.
Martin Hlavatý
Poděkoval za vyřešení problému přechodu železniční tratě na konci ul. Zelenkova
komise pro životní prostředí navrhovala zřízení vodního prvku na náměstí, rada
města do dnešního dne k tomu nepodnikla žádný krok
upozornil na možnost čerpání dodací, např. z programu Velká dešťovka doporučil využít na odbahnění rybníka Lorec, na vybudování velkoobjemových
zásobníků dešťových vod pod budovaným parkovištěm bývalé ZŠ Komenského
v souvislosti s rekonstrukcí. Lze z programu financovat i malé akce např. nádrže
na dešťovou vodu v areálech škol na zálivku, parkoviště vybavená plně
vsakovacím povrchem atd.
Ing. Tomáš Havlíček
- kontrolní výbor požádal o některé podněty pro ZM a vedení města - zveřejnění
materiálů, stanovení šablony pro zápisy dozorčích rad, sjednotit auditora pro
městské společnosti, zadat kontrolu formální správnosti psaní zápisů obchodních

-

společností (stanovit povinné body. Odpověděla Mgr. Doušová - materiály by měly
být k dispozici, šablony zápisů dozorčích rad by si měli nastavit jednatelé
společností sami a mezi sebou ji nějak zkoordinovat. Během prázdnin se domluví
s jednateli a něco připraví.
dotaz na starostu, zda již požádal o schůzku pana ministra ve věci obchvatu KH –
s ministrem zatím ne, ale má dohodnutou schůzku s radním pro dopravu

VII.

Různé

Mgr. Bc. Silvia Doušová
- Informovala o výsledcích veřejného projednání k tvorbě nového ÚP města Kutná
Hora. Od dotčených orgánů bylo obdrženo 8 stanovisek z toho 2 nesouhlasná, 35
námitek a 5 připomínek. Vše vyřizuje Mgr. Vít Holub. Výhledově bude druhé
veřejné projednání, které bude posunuto na pozdější hodinu. Odpověděla kladně
na dotaz pana Jiráska k možnosti mít k dispozici původní ÚP a nový ÚP.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr
-

Apeloval na jednotlivé politické subjekty stáhnout 8 měsíců po volbách volební
plakáty a billboardy.

VIII. Závěr
Pan starosta Ing. Josef Viktora ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:55 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 samosprávy – www.mu.kutnahora.cz .
Ověřovatelé

Kateřina Špalková, člen ZM

zápisu

Ing. Jiří Kukla, člen ZM

Ing. Josef Viktora, starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta

Zapsala: Stanislava Sovová, DiS

Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

