Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.června 2019

Usnesení č. 469/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/19, kterým se zřizuje nová výdajová
investiční položka Sparta - rekonstrukce hřiště ve výši 2.160.000,-- Kč, a to na úkor výdajové
investiční položky Sparta projekt revitalizace areálu (410.000,-- Kč) a položky investiční
rozpočtová rezerva (1.750.000,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 17.06.19
Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 6/19 – přesun rozpočtových prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 2.160.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/19, kterým se zřizuje nová výdajová
investiční položka Sparta – rekonstrukce hřiště ve výši 2.160.000,-- Kč, a to na úkor výdajové
investiční položky Sparta projekt revitalizace hřiště (410.000,-- Kč) a položky investiční
rozpočtová rezerva (1.750.000,-- Kč).
Zastupitelstvo města dne 14.5.2019 usnesením č.104/19 k příspěvku na dotaci rekonstrukce
fotbalového hřiště Lorec schválilo přidělení finanční spoluúčasti k dotaci z MŠMT, kterou na
základě žádosti obdržela Sparta Kutná Hora z.s., U Lorce 57, na rekonstrukci fotbalového
hřiště. Schválená finanční spoluúčast je ve výši 2.160.000,-- Kč vč.DPH. Uvedené hřiště je
v majetku Města Kutná Hora a Sparta Kutná Hora, z.s. jej má v dlouhodobém pronájmu.
Sparta Kutná Hora uvedenou část rekonstrukce (ve výši spoluúčasti) vyfakturuje Městu Kutná
Hora a poté bude hodnota hřiště Lorec navýšena (technické zhodnocení městského majetku).

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

410.000,--

-410.000,--

5.466.386,-

-1.750.000,- 3.716.386,--

Sparta projekt
revizalizace
areálu

3412

3639

6121

6901

2490

2200

ORG 16433,
kap.71
Investiční
rozpočtová
rezerva

0

5.453.790,-

0

Sparta –
rekonstrukce
hřiště
3412

6121

2956

ORG 16433

0

0

2.160.000,--

2.160.000,--

Usnesení č. 479/19 k návrhu na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13 - přesun rozpočtových prostředků ve
výši 13 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na výrobu Kutnohorských listů z důvodu
přiložení přílohy "Informace o analýze rizik na Kaňku". Prostředky budou přesunuty z
Odboru investic - technického oddělení.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.06.19
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. OPPŠK č. 13 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 13 000,- Kč
Zdůvodnění: Na základě potřeby přiložit do Kutnohorských listů i informaci i analýze rizik
na Kaňku překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým budou tyto zvýšené náklady
pokryty.

Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

SpPo

OrJ

3349

5139

2840

3727

5169

2460

OrgC

K

Text
Kutnohorské listy

21005

4

Sanace odvalu dolu
Šafary - Kaňk

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

1 020 000

1 020 000

13 000

1 033 000

415 000

415 000

-13 000

402 000

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 26.června 2019
Usnesení č. 501/19 k rozpočtovému opatření KT č. 08
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 08 - 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 do Evropského parlamentu konané ve dnech
24. a 25. května 2019 v celkové zálohové výši 711 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.10.19
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 08 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 711 000 Kč
Zdůvodnění: Na základě oznámení KÚ Středočeského kraje pod č.j. 062306/2019/KUSK o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019, předkládáme návrh
na zapojení této zálohy do rozpočtu města.

OdPa

6117

SpPo

OrJ

Text

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

4111 2059 Volby ZM UZ 98348

0

0

711 000

711 000

5xxx 2059 Volby ZM UZ 98348

0

0

711 000

711 000

Usnesení č. 502/19 k rozpočtovému opatření KT č. 09
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 09 - kterým dochází k navýšení rozpočtových
příjmů a výdajů na základě přijetí finančního vypořádání za volby do 1/3 Senátu parlamentu a
do zastupitelstev obcí konaných v říjnu 2018 a volby prezidenta ČR konaných v lednu 2018 v
celkové výši 219 443,17 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.10.19
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření KT č. 09 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 219 443,17 Kč
Zdůvodnění: Na základě provedeného finančního vypořádání dotací za rok 2018 s
Ministerstvem financí České republiky nám byl zaslán nárokovaný doplatek neinvestiční
dotace na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu parlamentu
a do zastupitelstev obcí konaných v říjnu 2018 ve výši 81 983,77 Kč a nárokovaný doplatek
neinvestiční dotace na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb prezidenta
ČR konaných v lednu 2018 ve výši 137 459,40 Kč.

OdPa

SpPo

OrJ

Text

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

6402

2222 2059 FV Volby UZ 98187

0

0

81 983,77

81 983,77

6402

2222 2059 FV Volby UZ 98008

0

0

137 459,40

137 459,40

6171

5xxx 2055 Vnitřní správa - výdaje

0

0

219 443,17

219 443,17

Usnesení č. 517/19 ke grantům - malé projekty - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v
kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném
termínu do 7. 6. 2019, realizace projektů v III. čtvrtletí roku 2019
II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 26.07.19

Důvodová zpráva:

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města
Kutná Hora na rok 2019 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí o finanční
podporu v kategorii malé granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti výchovy a vzdělávání.
Jedná se o žádosti přijaté v termínu do 7. 6. 2019, realizace projektů náleží do třetího čtvrtletí
roku 2019. Celkem byly podány dvě žádosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
Přehled žádostí o dotaci v roce 2019 a rozdělení příspěvků v Kč – grantová oblast číslo 3
- vzdělávání a volný čas – malé projekty

Číslo
projektu

Předkladatel žádosti

Název projektu

Celkové
náklady na
projekt

Požadovaná Přiznaná
výše
výše
příspěvku
příspěvku
v Kč

GR KH/
M14/vzděl

SK Vorvaň, z.s.

Letní sportovní příměstský
tábor Na Kutnohorské
plovárně - Zvířata na
plovárně

79 500,00

5 000,00

5 000,00

GR KH/
M15/vzděl

SK Vorvaň, z.s.

Letní sportovní příměstský
tábor Na Kutnohorské
plovárně - Hopsací svět

68 840,00

5 000,00

5 000,00

Celkem

III. čtvrtletí 2019

148 340,00

10 000,00

10 000,00

Usnesení č. 518/19 ke grantům - malé projekty - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v
kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 7. 6. 2019 realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.
II. s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu
v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 7. 6.
2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I. a bodu II.a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 26.07.19

Důvodová zpráva:

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města
Kutná Hora na rok 2019 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí o finanční
podporu v kategorii malé granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti sportu.
Jedná se o žádosti přijaté v termínu do 7. 6. 2019 – realizace projektů ve III. čtvrtletí roku
2019 a po termínu 7. 6. 2019 - realizace projektů ve III. čtvrtletí roku 2019. Celkem bylo
podáno 8 žádostí, z nichž jedna byla doručena krátce po termínu, a to 10. 6. 2019. Dle Výzvy
k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2019 je přípustný i následný
příjem žádostí pro jednotlivá čtvrtletí za podmínky, že akce proběhne ve čtvrtletí, na které je
podána. Tato podmínka je v tomto případě splněna.
Žadatelé posledních čtyř žádostí (A.Chochola a M. Kudláček) se bohužel opět dostávají do
rozporu s Výzvou k předkládání projektů, neboť účelem programu je podporovat veřejně
prospěšné projekty. Podpora jednotlivců probíhá jen v ojedinělých a odůvodněných případech
za předpokladu, že svými vynikajícími výsledky sportovec reprezentuje naše město doma i
v zahraničí. Dle získaných informací se podobných závodů účastní spousta i výkonnostně
lepších závodníků z Kutné Hory bez jakéhokoliv požadavku na podporu. Dalším důvodem je i
skutečnost, že v loňském roce nedodrželi smlouvou stanovené indikátory.
V případě podpory Martiny Fabiánové je podmínka splněna, neboť tato žena je ve své
kategorii skutečnou jedničkou a svými vynikajícími výsledky reprezentuje naše město doma i
v zahraničí.
Vzhledem k tomu, že o žádostech podaných po řádně vyhlášených termínech rozhoduje
Rada města Kutná Hora, předkládáme z tohoto důvodu RM návrh, zda žádost na
Turistický pochod „Okolo Bohdanče“ v dodatečném termínu podpoří, či nikoliv.
Přehled žádostí o příspěvek v roce 2019 a rozdělení příspěvků v Kč – grantová oblast
číslo 2 - sport – malé projekty III. čtvrtletí 2019

Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Název projektu

Michaela
Palečková,
GR
Mažoretky
KH/19/M/SP/2019 Scarlett

Mistrovství Evropy
mažoretek 2019 ve
Francii

GR
Martina
KH/20/M/SP/2019 Fabiánová

Dvojitý závod
Spartan v Polsku

Celkové
náklady na
projekt

Požadovaná výše Přiznaná výše
příspěvku
příspěvku v Kč

110 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

GR
TJ Sokol
KH/21/M/SP/2019 Kaňk z.s.

Memoriál Jiřího
Cepka - fotbalový
turnaj

12 500,00

5 000,00

5 000,00

Přátelé
Turistický pochod
turistiky,
"Okolo Bohdanče"
přírody a
GR
poznávání
KH/22/M/SP/2019 historie, z.s.

60 000,00

5 000,00

mimořádný
termín

GR
Michal
KH/23/M/SP/2019 Kudláček

Účast na Spartan
Race Beast - finále
CEU série

8 000,00

4 000,00

0,00

GR
Michal
KH/24/M/SP/2019 Kudláček

Účast na Trifecta
víkendu ve Spartan
Race

12 000,00

4 800,00

0,00

GR
Ing. Adam
KH/25/M/SP/2019 Chochola

Účast na Spartan
Race Beast - finále
CEU série

8 000,00

4 800,00

0,00

GR
Ing. Adam
KH/26/M/SP/2019 Chochola

Účast na Trifecta
víkendu ve Spartan
Race

12 000,00

4 200,00

0,00

5 000,00

Celkem

20 000,00

Usnesení č. 520/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18 a uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z rozpočtové
položky - "Sport - rezerva" na položku Český klub velocipedistů 1880 - "Vzpomínková
cyklojízda" ve výši 10 000,- Kč b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 26.07.19
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 10 000,- Kč

Zdůvodnění:
Dne 17.6.2019 byla našemu odboru postoupena od pana starosty žádost o podporu významné
sportovní akce s názvem „Vzpomínková cyklojízda“ od Tylova divadla do Sedlece. Akci
pořádá Český klub velocipedistů 1880 ve spolupráci s Krajským úřadem a s odbornými
pracovníky Muzea Kolín na počest 150. Výročí prvního závodu velocipedistů v Českých
zemích. Námi poskytnutá částka by byla dle sdělení žadatele využita na pokrytí nákladů
spojených s technickým zabezpečením, propagací akce, výrobě pamětních listů a medailí.

Z výše uvedeného důvodu předkládáme Radě města Kutná Hora požadavek na rozpočtové
opatření, kterým dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z OrJ 2867 –
Sport rezerva na ORJ 2867 – Český klub velocipedistů 1880 – sportovní akce –
„Vzpomínková cyklojízda“
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa SpPo OrJ

3419

5901 2867

3419

5222 2867

OrgC

43933

Kap Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

Sport - rezerva

200 000,00

47 000,00

-10 000,00

37 000,00

Český klub
velocipedistů

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Usnesení č. 521/19 ke grantům - malé projekty - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v
kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 7. 6.
2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.
II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 15.07.19

Důvodová zpráva:

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci dotačního programu (grantů) Města Kutná
Hora na rok 2019 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí
o finanční podporu v kategorii malé granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti kultury.
Jedná se o žádosti přijaté v termínu do 7. 6. 2019 – realizace projektů v III. čtvrtletí roku
2019. Celkem bylo podáno 6 žádostí.

Přehled žádostí o příspěvek v roce 2019 a rozdělení příspěvků v Kč – grantová
oblast číslo 1 - kultura – malé projekty III. čtvrtletí 2019

Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Název projektu

GRKH/12/2019/M/KUL

Hornforum –
Česká hornová
společnost,
z.s.

Festival J. V. StichaPunto, XXXVII.
Slavnost lesního
rohu Žehušice 2019

GRKH/13/2019/M/KUL

Martin Starý

Město=galerie 3.
Ročník Streetartového festivalu

GRKH/14/2019/M/KUL

Mgr. Vladimír
Císař

GRKH/15/2019/M/KUL

Celkové
náklady
na projekt

Požadovaná
výše
příspěvku

Přiznaná
výše
příspěvku
v Kč

95 000

5 000

5 000

180 000

5 000

5 000

Tarnowské Gory
v Kutné Hoře –
kulturně-poznávací
setkání umělců

15 000

5 000

5 000

Slávka
Tyrkasová

Partnerská výstava
2019

15 000

5 000

5 000

GRKH/16/2019/M/KUL

Ing. Lenka
Císařová

IV. mezinárodní
výtvarný plenér KH
2019

15 000

5 000

5 000

GRKH/17/2019/M/KUL

Wilco Versteeg

Česká 1 fest

410 000

5 000

5 000

Usnesení č. 530/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 2/19
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava komunikace Neškaredice" s firmou: Konstrukce a
dopravní stavby s.r.o. za cenu 720.060,--Kč včetně DPH.
II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 2/19, kterým dochází k vytvoření nové
neinvestiční rozpočtové položky Oprava komunikace Neškaredice ve výši 720.060,--Kč, a to
na úkor Neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 720.060,--Kč.
III. p o v ě ř u j e
technické oddělení odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v
Neškaredicích se zhotovitelem spol. "Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.".
Zodpovídá : Ing. J.Janál
Důvodové zprávy:

Termín : 12.07.19

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 2/19 – přesun rozpočtových
(§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 720.060,--Kč

prostředků

Zdůvodnění:
Předkládáme návrh INV – TO č. 2/19 kterým dochází k vytvoření nové neinvestiční
rozpočtové položky Oprava komunikace Neškaredice ve výši 720.060,--Kč, a to na úkor
Neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 720.060,--Kč.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

6171

5901

2200

Neinvestiční
rozpočtová
rezerva

2.800.000,-

4.176.674,-

2212

5171

2460

Oprava
komunikace
Neškaredice

0

0

Úprava

Rozpočet po
úpravě

-720.060,-

3.456.614,-

+ 720.060,--

720.060,-

OrgC 22007

Usnesení č. 531/19 ke grantům - malé projekty - sociální oblast
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v
kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 7.6.2019 v sociální oblasti realizace projektu v III. čtvrtletí 2019:
příjemce: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora,
projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů, částka ve výši 5.000,- Kč
II. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 v příspěvkovém programu v
kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2019) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora jako
příjemcem (projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů) ve výši 5.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.08.19

Důvodová zpráva:

Na základě výzvy k předkládání (malých) projektů v příspěvkovém programu Města Kutná
Hora byla na III. čtvrtletí roku 2019 podána jedna žádost o malý projekt. Jedná se
o organizaci a projekt uvedený v příloze č. 1: Malý projekt – 3. čtvrtletí roku 2019.

Předkladatel je Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná
Hora, projekt: Korálkování pro šikovné ruce seniorů, částka ve výši 5.000,- Kč. Cílem
projektu je poskytnutí nových poznatků s novou technikou tvoření a rozšíření trénování jemné
motoriky.

MALÉ PROJEKTY
Přihlášky do grantového řízení - rok 2019 - na 3. čtvrtletí do 7.6.2019

Grantové číslo

Název
předkladatele

Název projektu

Centrum pro
zdravotně
postižené a
Korálkování pro
GR KH/03/19/MSOC seniory
šikovné ruce seniorů
Středočeského
kraje, o.p.s. Kutná
Hora

Celkem

Celkové
Podíl
náklady
dotace Přiznaná
Požadovaná
na celk.
dotace
na
dotace (Kč)
nákl.
(Kč)
projekt
(%)
(Kč)

10 000,00

5 000,00

50%

5 000,00

10 000,00

5 000,00

50%

5 000,00

