Důvodové zprávy ZM 5. 11. 2019
Odbor Kancelář tajemníka
1/01 Zápis z jednání osadních výborů
Zápisy byly předány vedení města a kompetentním odborům k zajištění dotazů a
připomínek OsV (odpovědi na připomínky přiloženy pod zápisy OsV).
Zápisy osadních výborů jsou zveřejňovány prostřednictvím kanceláře tajemníka na
webových stránkách: http://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
1/02 Návrh na vyhlášení roku 2020 „Rokem 25. výročí zápisu Kutné Hory na
Listinu UNESCO“
V příštím roce oslaví město Kutná Hora již 25. výročí zápisu na Listinu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Usnesením Rady města č. 674/19 byla
ustanovena pracovní skupina, která připravuje a koordinuje akce, které se budou konat
během celého roku. Pro hlavní program těchto oslav byly vybrány svatováclavské
slavnosti a týden začátkem měsíce prosince. Na tyto oslavy budou zváni zástupci
partnerských měst, zástupci ministerstva kultury, apod. Bude pořádána i konference,
týkající se UNESCO a zajímavé výstavy a koncerty ve spolupráci s dalšími kulturními
organizacemi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významné výročí, doporučuje vedení města i pracovní
skupina, aby Zastupitelstvo města Kutná Hora vyhlásilo příští rok „Rokem 25. výročí
zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO“.
1/04 Návrh na mimořádný termín jednání Zastupitelstva města Kutná Hora
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích prochází legislativní změnou. Dne 15. 10.
2019 došlo ke schválení novely, která nyní míří k podpisu prezidenta republiky. Pokud jí
prezident podepíše, bude vyhlášena ve Sbírce zákonů a nová úprava bude platit od 1. 1.
2020. Novelou bude zrušen poplatek za rekreační a lázeňský pobyt, a dále poplatek za
ubytování. Nově bude možností obce zavést poplatek z pobytu. I v ostatních poplatcích
má dojít ke změně. V novele je stanoven pojem „přihlášení fyzické osoby“ a toto
ustanovení by mohlo přinést komplikace při výběru poplatku za odpad a poplatku u psů,
pokud nedojde ke změně vyhlášky.
U vyhlášek je nutné dodržet lhůtu pro vyvěšení, která je 15 dní. Vyhláška na poplatek za
psa a za odpady musí být účinná k 1. 1. 2020. Vzhledem k tomu, že jednání
zastupitelstva je naplánováno na 17. 12. 2019, nestihla by se dodržet lhůta pro vyvěšení.
Příprava vyhlášek bude nutná ve velice krátké době. Obecný zájem nelze v tomto případě
použít.
Vzhledem k tomu, že nemůžeme předvídat, kdy novela vyjde ve sbírce zákonů, bylo by
nutné prosincové jednání zastupitelstva posunout. S ohledem na to, že však na
prosincovém jednání má být schvalován rozpočet a nový územní plán, je naopak nutné
jednání zastupitelstva uskutečnit co nejpozději. Z toho důvodu je navrhováno mimořádné
jednání zastupitelstva na den 10. 12. 2019, kde by veškeré materiály, mimo návrhu
rozpočtu a územního plánu, byly předkládány již v tomto termínu.
1/05 Návrh na odejmutí čestného občanství města Kutná Hora
Rada města svým usnesením ze dne 30. 10. 2019 doporučila Zastupitelstvu města
schválit odebrání čestného občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému.
Smyslem udělení čestného občanství by měly být zásluhy o rozvoj vlasti a zejména pak
města, o propagaci jeho dobrého jména. Zde tomu tak zjevně nebylo. V níže uvedených
případech se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a

poválečnými náladami ve společnosti. Je třeba zdůraznit, že tyto jmenované osoby jsou s
odstupem času vnímány negativně jako ti, kteří se svými činy provinili proti lidskosti,
nebo patřili mezi hlavní a aktivní vykonavatele komunistického režimu na území
Československé republiky. Není důvod, aby přední pohlaváři režimu, který byl uznán
zločineckou ideologii, měli nadále titul čestného občana města Kutná Hora.
Klement Gottwald byl poslancem Národního shromáždění již od roku 1929. Za druhé
světové války byl v komunistickém odbojovém centru v Moskvě. Po parlamentních
volbách 1946 se stal premiérem, po smrti Edvarda Beneše v červnu 1948 prezidentem.
Byl hlavní strůjce únorového převratu, po kterém ČSR na 41 let ovládla komunistická
diktatura. Je přímo odpovědný za smrt, věznění či emigraci desetitisíců lidí. Také za
hospodářskou katastrofu způsobenou centrálním plánování výroby, nebo násilnou
kolektivizací. Dnes je již dostatečně prokázáno, že ovládnutí ČSR komunistickou mocí byl
dlouhodobý cíl KSČ.
Antonín Zápotocký je přímým nástupce komunistické linie po smrti Klementa Gottwalda.
Stal se po smrti Klementa Gottwalda r. 1953 nástupcem na postu prezidenta republiky.
Od roku 1945 byl předsedou Ústřední rady odborů, člen předsednictva ÚV KSČ,
poslancem Národního shromáždění a od června 1948 též předsedou vlády. Kromě jiného
má na svědomí dokonání měnové odluky, která zapříčinila mnohonásobné znehodnocení
úspor obyvatel ČSR.
1/07 Sdělení k organizaci 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR
Rada města svým usnesením č. 762/19 ze dne 16. 10. 2019 doporučila Zastupitelstvu
města chválit záměr na uspořádání 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR, které
se uskuteční v roce 2022, v Kutné Hoře.
Město Kutná Hora obdrželo dopis Ing. Miroslava Šťastného, perkmistra Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR, s nabídkou organizovat jedno z dalších Setkání
hornických měst a obcí ČR, které má dlouhodobou tradici od roku 1997. Na Ing.
Šťastného se obrátili zástupci hornických spolků z Kutné Hory a okolí, kteří by o takové
uspořádání měli zájem.
Vzhledem k tomu, že město Kutná Hora je významným hornickým městem, předpokládá
se, že takovéto setkání by mělo hojnou účast i na mezinárodní úrovni. Uspořádání
setkání bude velkým přínosem pro propagaci města, obyvatele a zejména podnikatele v
Kutné Hoře.
Jako první volný termín je uváděn rok 2022, který by byl i nejvhodnějším, vzhledem k
náročnosti příprav oslav 25. výročí zápisu na Listinu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO v příštím roce.
K tomuto tématu proběhla předběžná jednání místostarosty s hornickým spolkem
Barbora, návštěva Setkání hornických měst a obcí ČR v Jihlavě, kvůli seznámení se s
problematikou a náročností akce. Další předběžná jednání o zájmu účastnit se tohoto
projektu byla velmi předběžně vedena s farnostmi, s Nadací UNESCO, s Muzeem stříbra a
s GASK. Zástupci těchto organizací vyjádřili ochotu se na této akci podílet. Přínos akce
byl zmíněn výše, ale samozřejmě to bude znamenat i poměrně vysoké náklady spojené s
pořádáním. I z tohoto důvodu se zdá vhodný koncept spojit tuto akci se
Svatováclavskými slavnostmi, čímž by se snížily náklady na doprovodný kulturní
program. Předpokládá se, že v případě, že by Kutná Hora pořadatelství získala, byla by
ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců výše zmíněných organizací, odboru
cestovního ruchu a vedení města, která by přípravy a pořádání akce řídila. Vzhledem k
významu Kutné Hory se předpokládá návštěva cca 3000 účastníků. Důležité je, že tento
záměr zde již v minulosti byl, ale bohužel se zatím z různých důvodů nerealizoval.

Odbor ekonomický
2/01 Statut fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
Na základně usnesení 581/19 níže, předkládáme návrh na Statut fondu rezerv a
rozvoje tepelného hospodářství.
Doporučujeme zrušit stávající peněžní fond města s názvem Fond rezerv a rozvoje a
využít pro vedení nového účelového peněžního fondu s názvem Fond rezerv a rozvoje
tepelného hospodářství bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. číslo 1222444212389/0800 (zákon č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 5 Peněžní fondy ÚSC a svazků obcí a zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, Pravomoc
zastupitelstva obce, § 84).
Fond rezerv a rozvoje byl zřízen v 90. letech pro převody výsledku hospodaření za
uplynulý rok. V posledních letech tento účelový fond nebyl, vzhledem k platné metodice
účtování, využíván.

Usnesení č. 581/19 k zápisu DR spol. KH TEBIS – 21.8.2019
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH
Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. u k l á d á
a) odboru investic a ekonomickému odboru vypracovat způsob řešení převodu všech
kogeneračních jednotek do majetku Města Kutná Hora
b) odboru investic, ekonomickému odboru, jednateli a DR společnosti KH TEBIS vytvořit návrh
k založení a principu fungování městského fondu společnosti KH TEBIS, s.r.o. pro financování
současných i budoucích investic
Město Kutná Hora
STATUT FONDU REZERV A ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Kutná Hora zřizuje na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, trvalý
peněžní fond s názvem Fond rezerv a rozvoje tepelného hospodářství. Za účelem stanovení zásad
použití a hospodaření s prostředky Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství schvaluje
Zastupitelstvo města Kutná Hora tento statut Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství.
Čl. 2
Účel Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
Fond rezerv a rozvoje tepelného hospodářství je trvalý peněžní fond Města Kutná Hora, který slouží
jako primární zdroj finančních prostředků na zajištění údržby, provádění oprav, renovace a obměny

majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora, který souvisí se zajišťováním provozu tepelného
hospodářství Města Kutná Hora, tedy zejména zajištění dodávek tepla domácnostem a dalším
odběratelům na území Města Kutná Hora. Slouží zejména k zajištění údržby, opravy a renovace
majetku uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 5. 12. 2012 mezi
Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností KH TEBIS s.r.o. jako nájemcem v tom rozsahu,
v jakém je dle této Smlouvy o nájmu nemovitosti k zajištění údržby a provádění oprav a obměně
majetku povinen pronajímatel, tedy město Kutná Hora.
Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 5.12.2012 tvoří Přílohu č.1 tohoto Statutu Fondu rezerv a
rozvoje tepelného hospodářství a je jeho nedílnou součástí
Čl. 3
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
Zdrojem Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství je:
a) převod příjmů Města Kutná Hora plynoucí z pronájmu majetku souvisejícího se zajišťováním
provozu tepelného hospodářství uvedeného v čl. 2 tohoto statutu.
b) účelové finanční prostředky (dary, dotace apod.) získané městem Kutná Hora od právnických či
fyzických osob, státních orgánů a ostatních organizací, které budou do Fondu rezerv a rozvoje
tepelného hospodářství převedeny rozpočtovým opatřením.
c) zdrojem fondu jsou úroky z bankovního účtu č. 1222-444212389/0800
Čl. 4
Použití Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
O použití Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství v daném roce rozhoduje Rada města Kutná
Hora.
Poplatky z bankovního účtu č 1222-444212389/0800 jsou výdajem Fondu rezerv a rozvoje tepelného
hospodářství.
Čl. 5
Správa Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
(1) Správu Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství zabezpečuje Odbor investic – technické
oddělení Městského úřadu Kutná Hora. Odbor ekonomický na základě pokynu správce fondu
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků.
(2) Nevyčerpané finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství v běžném roce
zůstávají ve Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství a převádějí se do dalšího roku.
Čl. 6

Závěrečné ustanovení
(1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora.
(2) Tento statut byl projednán na jednání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 5.11.2019 a schválen
usnesením č. ……………

V Kutné Hoře dne ……………

Ing. Josef Viktora
starosta Města Kutná Hora
Příloha č. 1: Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 5. 12. 2012 (pouze v elektronické podobě)
2/02 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 – Sparta Kutná Hora z.s.

Rozpočtové opatření EKO č. 11 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 2 141 896,80 Kč

Zdůvodnění: Na základě jednání s poskytovatelem dotace a daňovým poradcem se
došlo ke konečnému rozhodnutí, jak bude poskytnuta spolku Sparta Kutná Hora z.s.
spoluúčast k dotaci na základě usnesení RM č. 104/19. Spolek si tedy dodal dne 1. 10.
2019 žádost o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1. Pokud bude udělen souhlas ZM,
aby mohl spolek akci na našem pozemku realizovat, může mu být poskytnuta investiční
dotace. Současně tedy předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází
k převodu prostředků z položky Sparta – rekonstrukce hřiště ve výši 2 141 896,80 Kč na
investiční příspěvek pro Spartu Kutná Hora z.s.

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

text
Sparta KH z.s. - investiční
příspěvek

3419

6322

2867

43029

3412

6121

2956

16433 Sparta - rekonstrukce hřiště

Příloha č. 1

SR

UR

úprava

0,00

0,00

0,00

2 160 000,00

po úpravě

2 141 896,80 2 141 896,80
-2 141 896,80

18 103,20

Příloha č. 2
Smlouva č. xx/2019 – sport, mládež, vzdělávání

MĚSTO KUTNÁ HORA

zastoupené starostou
sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195, DIČ: CZ00236195

dále jen m ě s t o nebo p o s k y t o v a t e l
a

Sparta Kutná Hora, z.s.

místopředsedou

sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora
IČO: 708 27 4271
Číslo účtu: ……………………….

dále jen p ř í j e m c e

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

čl. I

Město
poskytuje
příjemci
účelovou
investiční
dotaci
ve
výši
2 141 896,80
Kč,
slovy:
dvamilionystočtyřicejedntisícosmseddevadesátšetkorunosmdesáthaléřů, a to na základě řádně podané žádosti ze
dne 16.4.2019.
Výše uvedená dotace bude v souladu s žádostí využita na rekonstrukci přírodního trávníku, na kterou obdržel
rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4.7.2019 dotaci ve výši 4.997 756 Kč z
programu – Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024
Město se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci /na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy/, a to do
třiceti dnů od uzavření smlouvy.

čl. II

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v čl.I této smlouvy

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu související s akcí dle
čl. I.

3. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejících faktur, pokladních dokladů.

4. Poskytnutou dotaci vyčerpat nejdéle do 31.12.2019, vyúčtovat nejpozději do 31.1.2020. Vyúčtování musí
obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky- fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo doklad
zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad
faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů. Požadované
informace příjemce předloží poskytovateli na formuláři, který je přílohou této smlouvy.

5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto nevyčerpané prostředky
vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 10.2.2020.

6. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, a to do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: se
změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami,
které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté
dotaci. Příjemce je dále povinen poskytovatele předem informovat o chystané přeměně nebo zrušení s likvidací.

7. Pokud město zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve smyslu
§ 22 zákona č.250/2000 Sb.,(např. použití dotace k jinému, než sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování
dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení
nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet
města, a to do 10 dnů po té, co bude městem k vrácení dotace vyzván.
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům města provádět kontrolu dodržování podmínek čerpání
a užití dotace.

8. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu
/neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků/ za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve
smyslu § 22 odst.8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

9. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti brán zřetel.

čl. III
Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení
obdrží příjemce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění
textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese
žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

DOLOŽKA
Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města č…./19 ze dne
5.11.2019 ve smyslu § 85 písm. c zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

V Kutné Hoře dne xx.11.2019

.........................................................

.........................................................

Sparta Kutná Hora z.s.

Město Kutná Hora

(příjemce)

(poskytovatel)

2/03 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2019

Důvodová

zpráva:

Komentář k plnění rozpočtu k 30. 9. 2019

Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2019 podle schváleného rozpočtu. K 30. 9.2019
byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila
rada města a zastupitelstvo města.

Příjmy v Kč:
Třída

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet po
změnách

% SR

% UR

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY

289 600 413,41

336 723 599,00

352 564 959,00

86,01

82,14

2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

61 047 957,79

64 933 477,00

66 279 243,27

94,02

92,11

3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2 454 992,50

2 200 000,00

2 600 005,00

111,59

94,42

4-PŘIJATÉ TRANSFERY

84 783 036,73

52 488 674,00

110 790 501,31

161,53

76,53

437 886 400,43

456 345 750,00

532 234 708,58

95,95

82,27

CELKEM PŘÍJMY

Dosažené příjmy činily 437 886 400,43 Kč, což přestavuje 82,27 % plnění upraveného
rozpočtu.

Sdílené daně po měsících za rok 2019

Měsíc

2017

2018

2019

Leden

16 964 305,40

18 852 516,34

24 049 592,07

Únor

18 772 508,99

22 068 479,42

22 287 615,75

Březen

19 883 360,53

22 668 236,39

23 588 072,41

Duben

13 817 223,27

15 899 184,81

17 931 476,70

Květen

17 596 169,84

19 062 731,60

21 495 571,20

Červen

37 783 882,01

41 157 580,34

42 931 845,84

Červenec

26 193 458,78

28 471 109,96

33 087 870,50

Srpen

18 174 211,19

21 529 205,55

22 181 010,72

Září

19 604 891,68

20 270 646,71

22 878 158,45

Říjen

17 846 523,27

23 330 586,47

Listopad

19 191 110,05

22 247 422,57

Prosinec

27 339 605,49

29 049 446,88

CELKEM

253 167 250,50

284 607 147,04

Výdaje v Kč:

230 431 213,64

Třída

5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet po
změnách

297 991 901,61

390 786 042,00

437 821 197,01

76,25 68,06

58 805 525,66

153 163 708,00

227 964 457,57

38,39 25,80

356 797 427,27

543 949 750,00

665 785 654,58

65,59 53,59

% SR

%
UR

Čerpání v oblasti investičních výdajů bylo pouze na 53,59 % vůči upravenému rozpočtu.
Jednotliví správci provedli revizi akcí.

Odbor investic:


Komunikace Fučíkova - ukončeno VŘ, zahájení prací srpen – dokončení prosinec
2019



Cyklostezky, chodníky - projektová příprava cyklostezky zahájení 2019 konec
2020



Revitalizace toku Vrchlice - projektová příprava, zpracování žádosti o dotaci 2019



Sportovní hala Klimeška - III. Etapa - stavba zahájen v 2019 dokončení V/2020



Sankturinovský dům - VIII/ 2019 zahájeny práce na projektu DPS a expozice (PD)



Vl. dvůr – revitalizace - stavba konec XII/2019, park konec V/2020, expozice
zahájeno VŘ VIII/2019



Revitalizace hřbitovů - TS zahájili práce

Odbor investic – oddělení technické


Není dořešena akce kanalizační přípojky Perštejnec z důvodu problémů s pozemky



Elektrifikace náměstí – zde bude zůstatek, jelikož jsme na akci obdrželi dar od
firmy Philip Morris ČR a.s.

Odbor správy majetku:


ZS – odvlhčení haly: RM neodsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení z důvodu vysoké cenové nabídky, z této položky
plánujeme čerpat finance na vybudování zateplení zázemí na ZS – na položce
zbývá cca 220 tis. Kč



Národního odboje 56 – rekonstrukce topení: hotovo



KD Lorec – sociální zařízení (pánské WC v přízemí): realizace probíhá



Ubytovna Vítězná – okna: hotovo



Nádražní 211 – střecha: realizace probíhá



Česká 793 – obnova smuteční síně: realizace probíhá



Tebis: hotovo



DPS – rekonstrukce: k 15. 10. 2019 zbývá na položce cca 310 tis. Kč



DPS – rekonstrukce výtahu: realizace probíhá, vysoutěženo za cca 1 150 tis. Kč

Financování:

Název položky

Změna stavu krátkodobých
prostředků na BÚ
Dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky
Splátky úvěrů
Změna stavu dlouhodobých
prostředků na BÚ
Stav který odráží zůstatek devizové
pokladny
Přenesená daňová povinnost
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Skutečnost

Rozpočet

Rozpočet

schválený

po změnách

-64 112 987,16

25 000 000,00

65 546 962,00

3 622 369,79

86 617 000,00

92 016 984,00

-18 002 674,71

-24 013 000,00

-24 013 000,00

6 949,10

-9 526,53
-2 593 103,65
-81 088 973,16

87 604 000,00 133 550 946,00

Aktuální stav rozpočtu města je k dispozici na stránkách Města zde (rozklikávací rozpočet
je zprovozněn od dubna 2019).

A výkazy plnění rozpočtu jsou pravidelně zveřejňovány dle termínu odevzdání výkazu do
CSÚIS1 zde

Elektronická příloha obsahuje:

a) účetní výkaz Rozvaha, který udává přehled o celkové majetkové situaci Města se
stavy k 30. 9. 2019.
b) plnění rozpočtu k 9/2019 ve výstupu programu
jednotlivých listech včetně list přehledu úvěrů
1

Centrální systém účetních informací státu

Fenix (soubor

v Excelu)v

V případě dotazů na jakoukoli položku se, prosím bez váhání, ještě před termínem
zastupitelstva, obraťte na příslušného správce rozpočtových prostředků nebo na vedoucí
ekonomického odboru bulankova@mu.kutnahora.cz.

Odbor správy majetku
3/01 Prodej pozemků v k. ú. Hetlín (Lesy ČR, LS Kácov)
Město Kutná Hora je vlastníkem pozemků p.č. 224/2 a 224/4 v k.ú. Hetlín, které tvoří
část lesní cesty U tří pánů, spojující chatové osady Vidlák a Švábínov. Státní podnik Lesy
ČR požádal jako vlastník předmětné cesty o jejich odprodej za účelem rekonstrukce
asfaltového povrchu komunikace.
3/02 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Město Kutná Hora je vlastníkem pozemku p.č. 4904 v k.ú. Kutná Hora. Pan JUDr. Marek
Dospiva požádal o prodej tohoto pozemku za účelem sjednocení pozemků v jeho
vlastnictví v lokalitě u Spáleného mlýna.
3/04 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kocourkovi)
Město je vlastníkem pozemku p. č. 3988/13 v k. ú. Kutná Hora. Manželé Kocourkovi
zažádali o část tohoto pozemku, který mají nyní od města v pronájmu.
3/05 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
Odbor památkové péče, školství a kultury

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 33
Přesun prostředků z položky investiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 346
000,00 Kč na částečné finanční zajištění dokončení projektu výměna zdroje tepla (tj realizace
projektu v úplném rozsahu).
4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 SRP 2840
přesun prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku Nadace Kutná Hora –
památka UNESCO v celkové výši 180 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření
expozice památek UNESCO v Dačického domě.

Odbor investic
6/01 - Rozpočtové opatření INV č. 07
Pro stanovení rozpočtovaných nákladů do jednotlivých roků vycházíme u velkých akcí
vždy pouze z předpokladů. Neznáme například údaje o čase, za který budeme
od poskytovatele dostávat platby, neznáme přesně ani výši jednotlivých žádostí o
platbu, které se odvíjejí od proplacených faktur. Je v tom mnoho neznámých.
Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 na akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“
byly výdaje na tuto akci modelovány dle v tu chvíli dostupných podkladů, které

zpracovával finanční manažer projektu Ing. Pápol (září 2018). Přepokládané výdaje na
tuto akci byly ve výši 57 mil. Kč způsobilých výdajů a 16 mil. Kč nezpůsobilých výdajů.
To jsou celkové výdaje ve výši 73 mil. Kč.
Předpokládaný příjem dotace byl modelován ve výši 37 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že
odbor investic, ani město jako takové nemělo při tvorbě rozpočtu více finančních
prostředků, byla do rozpočtu města ve chvíli jeho tvorby vyčleněna částka 20 mil Kč. Je
tedy patrné, že už při tvorbě a schvalování rozpočtu města na rok 2019 bylo jasné, že na
tuto akci bude potřeba v roce 2019 vyčlenit cca dalších cca 16 mil. Kč. Dále zde ze
stejného důvodu nebylo počítáno ani s prostředky na předfinancování projektu.
V tuto chvíli už víme, že z předpokládaných příjmů z dotace město do rozpočtu 2019
obdrží pouze částku 27,9 mil. Kč, tedy o 9 mil. Kč méně než bylo modelováno pro tento
rozpočet. Tyto finance měly být ošetřeny právě prostředky na předfinancování projektu.
Podle zpracovaného modelu financování akce „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné
Hoře“ pro tvorbu rozpočtu města by tedy mělo v tuto chvíli být potřeba 16 mil Kč., které
nebyly rozpočtovány a dalších 9 mil. Kč, o které nebylo možné požádat z důvodu
náročnosti zpracování žádostí o platbu (velké množství změnových listů) a bude tedy
podána žádost o proplacení vynaložených nákladů později. Celkem se jedná tedy o
částku cca 25 mil. Kč.
V tuto chvíli můžeme již částečně odhadnout výdaje na tuto akci do konce roku 2019 a to
jak revitalizace budovy, tak i revitalizace parku a s tím souvisejících dalších výdajů (TDS,
BOZP, AD atd.). Dle předpokladů a výpočtů by mělo být do konce roku proinvestováno
cca 11 mil. Kč na rekonstrukci stavby a cca 3 mil. Kč na revitalizaci parku.
Je tedy nutné celý rozpočet akce „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ posílit o
částku 14 mil. Kč.
Toto navýšení rozpočtu pro rok 2019 neznamená navýšení výdajů akce, ale pouze
finanční narovnání vzhledem k časové ose projektu.

6/02 – Přijetí dotace na sportovní halu Klimeška Kutná Hora III. etapa
Dotační titul na III. etapu výstavby haly byl koncipován jiným způsobem než na
předchozí získanou dotaci na I. etapu. Tehdy nám byla přidělena přímo částka bez ohledu
na vysoutěženou cenu. U III. etapy jsme dostali na základě žádosti o dotaci pouze
závazný příslib dotace, ale výsledná částka byla vypočítávána až z výsledku soutěže a
tedy reálné ceny stavby včetně DPH. Přiděleno nám bylo plných neredukovaných 50%
uznatelných nákladů a to bylo zveřejněných cca 20 mil Kč. V průběhu ale došlo k jedné
změně, poněvadž v žádosti jsme původně v souladu s první dotací uvedli město jako
neplátce DPH. Nicméně se ukázalo, že město si dnes uplatňuje 61% odpočtu DPH a to se
vztahuje i na tuto III. etapu. Tudíž jsme ve fázi vyjednávání s MŠMT o výši dotace město
deklarovali jako plátce DPH. Tím se výše dotace odvíjela od částky ceny stavby bez DPH.
Ta je logicky nižší, než s DPH a znamená to snížení původně oznamované výše dotace
z 20 mil na cca 17 mil Kč. Nicméně město odpočtem DPH získá cca 4 mil Kč. To znamená
přínos do pokladny města 1 mil. Kč. Výsledné ceny (celkové náklady města na
vybudování komplexu) nelze přesně uvádět, protože není znám výsledek budoucího VŘ

na vybavení haly a výsledkové a informační tabule. Rozhodnutí o přidělení dotace je
přílohou tohoto materiálu.

6/50 Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2018
Dne 9. 5. 2017 Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 110/17 dokument
s názvem „Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017-2021“
(dále jen „POH“). Povinnost obce zpracovat POH, vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech, dle § 44. Zároveň dle uvedeného paragrafu odst. 11 je obec povinna
každoročně POH vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů a na vyžádání je
poskytnout orgánu státní správy.
6/51 Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2020
OI, technické oddělení připravilo Harmonogram svozu tříděných odpadů „z ulice“ pro rok
2020, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a
stavebním odpadem.
Dle harmonogramu budou realizovány:
- tři svozy objemných odpadů v průběhu roku. Každý svoz je pak dle čtvrtí rozložen
do dvou po sobě jdoucích týdnů, během nichž je prováděn vždy od pondělí do
středy.
- osm svozů rostlinných odpadů v průběhu roku, které jsou rozloženy dle
jednotlivých městských čtvrtí do tří svozových dnů v týdnu,
- jeden sobotní mobilní svoz nebezpečných odpadů, umožňující občanům, kteří
nemají snadný přístup do sběrného dvora, na jednadvaceti patnáctiminutových
zastávkách odložit nebezpečné odpady, včetně velkého elektrozařízení.
6/52 Kupní smlouva – Kogenerační jednotky BOSCH (osazeny do kotelny Šipší
v roce 2019) - Dohoda o vzájemném porozumění
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 161/19 ze dne 10. 9. 2019 odsouhlasilo
odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek(dále jen KJ) od městské společnosti KH Tebis,
s.r.o.. Předložená kupní smlouva řeší 2ks KJ typu BOSCH CHP CE 200 NA, které byly
osazeny v letošním roce do kotelny Šipší, proto na jejich odkoupení nemusel být
zpracován znalecký odhad pro určení kupní ceny.
6/54Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - Kogenerační jednotky BOSCH(kotelna Hlouška 2018)-Dohoda o vzájemném porozumění
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 161/19 ze dne 10. 9. 2019 odsouhlasilo
odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek(dále jen KJ) od městské společnosti KH Tebis,
s.r.o..
Tato smlouva řeší 2ks KJ typu BOSCH CHP CE 200 NA, které byly osazeny v roce 2018
v kotelně Hlouška.
Z důvodu, že výše uvedené 2 KJ jsou již v provozu a došlo tak k amortizaci, byl
zpracován znalecký posudek k určení obvyklé ceny KJ.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu

DSO České dědictví UNESCO předkládá nové znění stanov odpovídající požadavkům
právních orgánů. Do stanov byly doplněny odstavce: § 9 odstavec 5, § 12 odstavec 1, §
12 odstavec 11, § 16 odstavec 6 a 7. Dále byly stanovy doplněny o zvýšení příspěvku
schváleném Valnou hromadou DSO České dědictví UNESCO dne 3. května 2019.

