Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 2.října 2019
Usnesení č. 725/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 13 - 14/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 13/19, kterým se navyšuje výdajová
položka sportoviště - opravy o částku 101.000,-- Kč, a to na úkor položky hřiště Lorec sedačky.
b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/19, kterým se navyšuje výdajová
položka nebyty - opravy o částku 600.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky Nádražní
211 - střecha.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 07.10.19

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 13/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 101.000,-- Kč
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 13/19, kterým se navyšuje výdajová
položka sportoviště - opravy o částku 101.000,-- Kč, a to na úkor položky investiční
položky hřiště Lorec - sedačky. Důvodem je, že bylo dodatečně zjištěno, že se nejedná o
pořízení nového majetku (investice), ale jde o výměnu sedaček, které nebyly vedeny
v majetkové evidenci samostatně. Sedačky vč. betonových ochozů tvoří součást hřiště
Lorec. Cena nových sedaček je 100.333,-- Kč.
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

101.000,--

-101.000,--

280.000,--

101.000,--

Rozpočet po
úpravě

Hřiště Lorecsedačky
3412

6121

2956

ORG 16433,

0

0

ka 01

3412

5171

2956

Sportoviště
opravy

280.000,--

381.000,-Po odečtení
vyčerpaných
prostředků a
objednaných
prací zbývá
na položce
po této
rozpočtové
změně
cca 170tis.Kč

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 14/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 600.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/19, kterým se navyšuje výdajová
položka nebyty – opravy o částku 600.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky Nádražní
211 – střecha.
Odbor správy majetku zahrnul do návrhu rozpočtu na letošní rok investiční položku
Nádražní 211 – střecha, která byla následně zastupitelstvem města schválena.
Vzhledem k tomu, že se bude letos opravovat pouze část střechy, která slouží zároveň
jako pochozí terasa, předkládáme návrh na převod peněz z uvedené investiční položky na
neinvestiční položku nebytové prostory - opravy, kde nemáme dostatek finančních
prostředků ( k dnešnímu dni zbývá na položce cca 19tis.Kč).
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

3619

3613

SpPo

6121

5171

Správce

2956

2956

Text

Nádražní 211 –
střecha
Nebyt.prostory
- opravy

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

600.000,--

600.000,--

-600.000,--

1.101.825,-

1.763.046,-

+600.000,-- 2.363.046,--

0

Po odečtení
vyčerpaných
prostředků a
objednaných
prací zbývá
na této
položce po
rozpočtové
změně
cca 450tis.

Usnesení č. 730/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 32
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 053 042,00 Kč o neinvestiční prostředky
určené pro Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora z
dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013567 Šablony II pro ZŠ Jana Palacha.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Bulánková
Termín : 31.10.19

Rozpočtové opatření OPPŠ č. 32 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č.
250/2000 Sb.)
Částka:

1 053 042,00 Kč

Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na projekt výzvy Podpora škol formou projektu zjednodušeného
vykazování – Šablony II, je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města Kutná
Hora převedena celková částka neinvestičních finančních prostředků ve výši 1 053
042,00 Kč, které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha
v Kutné Hoře na projekt Šablony II pro ZŠ Jana Palacha.
Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Základní školy Jana Palacha
v Kutné Hoře:
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ – 2x 0,1 úvazku
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD – 48 hodin/48 týdnů
Projekt bude zahájen od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.
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
0

3113

SpPo

OrJ

Uz

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet úprava rozpočtu

rozpočet po
úpravě

4116 2867

33063 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00 1053 042,00

1053 042,00

5336 2867

ZŠ Jana Palacha
v Kutné Hoře– výdaje –
33063 příspěvek ZŠ

0,00

0,00 1053 042,00

1053 042,00

Usnesení č. 732/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - IV.
čtvrtletí 2019
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu
v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu
6. 9. 2019 - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2019.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 02.11.19

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná
Hora na rok 2019 předkládáme Radě města Kutná Hora žádost o finanční podporu v kategorii malé
granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti sportu.
Jedná se o žádost přijatou mimořádně po termínu 6. 9. 2019. Dle Výzvy k předkládání
projektů v příspěvkových programech pro rok 2019 je přípustný následný příjem žádostí
pro jednotlivá čtvrtletí za podmínky, že akce proběhne ve čtvrtletí, na které je podána.
Tato podmínka je v případě tohoto projektu splněna.
Podpora jednotlivců probíhá v rámci grantového systému jen v ojedinělých a
odůvodněných případech za předpokladu, že svými vynikajícími výsledky sportovec
reprezentuje naše město doma i v zahraničí, což je v tomto případě opodstatněné.
Jakub Vrbenský je vítězem ME ve své věkové kategorii a tím má velkou šanci zvítězit na
MS v Řecku.
Vzhledem k tomu, že o žádostech podaných po řádně vyhlášených termínech
rozhoduje Rada města Kutná Hora, předkládáme z tohoto důvodu RM návrh, zda
žádost Jakuba Vrbenského na MS Spartan Trifecta 2019 v řecké Spartě
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 IV. čtvrtletí 2019

Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Jakub
GR
KH/32/M/SP/2019 Vrbenský

Název projektu

Celkové
náklady na
projekt

Požadovaná výše Přiznaná výše
příspěvku
příspěvku v Kč

MS Spartan Trifecta
2019

40 000,00

5 000,00

5 000,00

Usnesení č. 739/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 9/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 9/19, kterým dochází k navýšení
investiční rozpočtové položky Pasport zeleně ve výši 127.050,-Kč, a to na úkor
rozpočtové položky Sanace odvalu Šafary ve výši 127.050,-Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 11.10.19

Předkládáme návrh INV – TO č. 9/19 kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové
položky Pasport zeleně ve výši 127.050,-Kč, a to na úkor rozpočtové položky Sanace
odvalu Šafary ve výši 127.050,-Kč.
Jedná se o finanční zajištění k předloženému
dodatku smlouvy o dílo s firmou SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00
Brno - viz. materiál č. 6/50.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce

Text

3727

5169

2460

Sanace odvalu
Šafary-Kaňk

Schválený

415 000,00

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

328 200,00

-127 050,00

201 150,00

1 082 950,00

+127 050,00

1 210 000,00

OrgC 21005
Ka 04

3745

6119

2460

Pasport zeleně

0

