Důvodové zprávy RM 13. 11. 2019
Odbor kanceláře tajemníka
1/01 Zápisy osadních výborů
Zdůvodnění:
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 Zápis z jednání Komise pro informační technologie
Zápis komise pro informační technologie je zveřejněn na webových stránkách města
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-informacnich-technologii
1/03 Bezplatná zápůjčka Rytířského sálu
Zdůvodnění: Zástupce neziskové organizace Agora CE a společně s Gymnáziem Jiřího
Ortena pořádá program pro studenty týkající se komunální politiky. Část programu
probíhá formou simulace zasedání zastupitelstva, z toho důvodu požádali o možnost
bezplatného zapůjčení Rytířského sálu Vlašského dvora. Po telefonické konzultaci
upřesnili zástupci jako nejvhodnější termín 19. 11. 2019. Po zjištění jsou v požadovaném
termínu uvedené prostory volné. Kancelář tajemníka doporučuje radě města bezplatnou
zápůjčku schválit.
Odbor ekonomický
2/01 Obecné závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
Ekonomický odbor předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.
4/2019, o místním poplatku z pobytu. Jedná se o nový místní poplatek, který nahrazuje
poplatek z ubytování a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Poplatek je navržen ve výši 21 Kč. Jedná se o součet poplatku z ubytování a poplatku
z lázeňského nebo rekreačního pobytu (6 Kč + 15 Kč).

Nový poplatek má oproti původním poplatkům tyto hlavní změny:

-

Není již definováno ubytovací zařízení a platí jej všichni, kdo poskytli ubytování za
úplatu.
Poplatek neplatí osoba, která je v obci přihlášená.
Poplatek se platí pouze z krátkodobého ubytování do 60 dnů.
Poplatek neplatí osoby, které vykonávají sezónní práce.
Nově platí i osoby starší 65 let.
Nově zavádí evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu pro kulturní nebo
sportovní akce kde je nejméně 1000 účastníků.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že od 1. 1. 2020 nebudou poplatek platit ubytovny,
které poskytující ubytování na dobu delší než 60 dnů (ubytovny firem, které ubytovávají
zaměstnance, ubytovny se sociálně slabými občany).

Nově by se měl platit poplatek i z bytů, které slouží ke krátkodobým ubytováním za
úplatu.

Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
č. 4/2019,
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne ………. usnesením č. … usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)

Město Kutná Hora touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen
„poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad. Správa poplatku je výkonem přenesené
působnosti.
Článek 2
Poplatník a plátce poplatku

(1)
(2)
(3)

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen plátce). Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Pro účely poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen pobyt
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3
měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou
strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o
poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,
nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince
požívajícího dočasné ochrany cizinců.
Článek 3
Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
(2) Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována
osobní svoboda.
Článek 4
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku je osvobozena osoba:
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně
rehabilitační péče
(1) hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
(2) nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající
fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce:
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální
služby,
3. v zařízení
sloužícím
k pomoci
lidem
v ohrožení
nebo
nouzi
provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů
právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona
o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné
službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území
obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním
služebních nebo pracovních úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních
období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Článek 5
Základ poplatku
Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku
pobytu.
Článek 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku z pobytu činí 21 Kč.
Článek 7
Výpočet poplatku

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
Článek 8
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným
způsobem ohlásí plátce správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
úplatného pobytu.
(2) V ohlášení plátce poplatku uvede
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c. údaje rozhodné pro stanovení poplatku.
(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 9
Evidenční povinnost
(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě
evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do
evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný
pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
(1) občanský průkaz,
(2) cestovní doklad,
(3) potvrzení o přechodném pobytu na území,
(4) pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
(5) průkaz o povolení k pobytu,
(6) průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
(7) průkaz o povolení k trvalému pobytu,
(8) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
(9) průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně,
přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne
provedení posledního zápisu.
Článek 10
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
(1) Plátce poplatku z pobytu, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce
poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve
zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům
této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci
poplatku.
(2) Plátce poplatku v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný
počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní
nebo sportovní akci alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce,
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt
poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci poplatku oznámené plnění evidenční
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek
podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení
podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize
vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši
vybraného poplatku v členění podle
(1) dne poskytnutí pobytu,
(2) zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
(3) důvodu osvobození.

Článek 11
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí.

(2)

Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti,
odvede ubytovatel poplatek do 15 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Článek 12
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.
Článek 13
Prominutí poplatku

Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Článek 14
Zrušovací a přechodná ustanovení
Zrušuje se Obecná závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 5/2015, o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 15. 12. 2015.

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2015, o místním poplatku
z ubytovací kapacity ze dne 15. 12. 2015.

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný
pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je
povinna splnit ohlašovací povinnost podle čl. 9 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí
její účinnosti.

Článek 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr., Bc. Silvia Doušová
místostarostka

Mgr., Bc. Vít Šnajdr
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

2/02 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Ekonomický odbor předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.
5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška je zpracována ve znění zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní změny:
-

Dochází ke změně terminologie. Ve vyhlášce již není uveden „obecní úřad“. Nově je
ve vyhlášce ve všech případech uvedeno „ správce daně“. Dochází tak k přesnému

-

-

určení pravomocí. Výkon správy poplatků je v přenesené působnosti a správcem je
městský úřad.
Novela zákona zavádí též vysvětlení pojmu „ fyzická osoba přihlášená k pobytu“.
Nově je stanovena ohlašovací povinnost. Pro přihlášení a odhlášení u osob, které
platí podle čl. 2 odst. (1) písmeno a) této vyhlášky je využito automatizovaného
systému. Informace o přihlášení a ukončení pobytu bude získáváno ze základních
registrů, bez součinnosti s poplatníkem. Ohlašovací povinnosti u vlastníků bytů nebo
domů bez osoby s trvalým pobytem zůstává nezměněna. Neexistuje možnost
automatizovaného systému.
Poplatek je stanoven beze změn. V příloze je výpočet nákladů na jednoho poplatníka
za rok 2018. Tento vychází na 808,30 Kč. Je zde tedy možnost zvýšit poplatek až na
808,- Kč.
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora

č. 5/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne ………usnesením č. ….. usneslo
vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)

Město Kutná Hora touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad. Správa poplatku je výkonem přenesené
působnosti.
Článek 2
Poplatník

(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená k pobytu

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
(2)

(3)

Pro účelu poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o
cizince,
1) kterému byl povolen pobyt
2) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3
měsíce,
3) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou
strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí
dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo,
4) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince
požívajícího dočasné ochrany cizinců.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Ohlašovací povinnost pro poplatníky dle článku 2 odst. (1) písmeno a):
a) Při zjištění ohlašovací povinnosti využije správce poplatku u poplatníka
automatizovaný systém1.
b) Správce poplatku využije automatizovaný systém i při ukončení poplatkové
povinnosti.

(2)

Ohlašovací povinnost pro poplatníka dle čl. 2 odst. (1) písmeno b):
a) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zejména jméno, popřípadě
jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, IČ,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. Poplatník je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální
rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem
číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu
je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním číslem nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
b) Ukončení poplatkové povinnosti:
Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu a v důsledku změny vlastnictví ke

1

§ 14a odstavec 5 zákona o místních poplatcích

stavbě určené k individuální rekreaci, bytu a rodinného domu do 15
dnů, ode dne kdy změna nastala.
(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů, které je povinen poplatník ohlásit, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu
o tohoto poplatku zaniká.

(5)

Článek 4

(1)

Sazba poplatku
Sazba poplatku za fyzickou osobu podle čl. 2 této vyhlášky činí 650,- Kč a je
tvořena:
a. z částky 0,- Kč za kalendářní rok
b. z částky 650,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.

(2)

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.

(3)

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení nebo vlastnictví nebo umístění v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Článek 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku bez
vyměření.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.

Článek 6

(1)

Osvobození
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
b. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

(2)

(3)

c. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu se dále osvobozují:
a. děti narozené v příslušném kalendářním roce,
b. občané, kteří dovrší 80 a více let v příslušném kalendářním roce,
c. třetí a každé další z nezletilých2 dětí žijících s rodiči ve společné
domácnosti - ve výši 100%,
d. fyzické osoby při celoročním pobytu mimo svůj pobyt (vazební věznice,
věznice, kláštery) po předložení potvrzení o tomto pobytu - ve výši
100%. Úleva se nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území
Kutné Hory žijící v jiné obci České republiky.
e. fyzické osoby, které se prokazatelně3 nezdržují na území Kutné Hory
déle než 1 rok z důvodu pobytu v zahraničí (studium, stáž, zaměstnání)
- ve výši 100%.
f. fyzické osoby, které se zdržují celoročně v jiné obci na území České
republiky a zaplatily v této obci poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb.,
a doloží tuto skutečnost4 - ve výši 100%,
g. fyzické osoby, které se prokáží zaplacením poplatku na ubytovně, ve
které se celoročně zdržují - ve výši 100 %,
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku do 30. 9. kalendářního roku, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Článek 7
Navýšení poplatku

(1)

2
3

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.

za nezletilé se pro účely tohoto poplatku považuje fyzická osoba do 18 let věku včetně

prokazatelné pro účely tohoto poplatku je doložení potvrzení, dokladu nebo čestného prohlášení, z kterého je
zřejmé, že osoba žije mimo území Kutné Hory déle než 1 rok
4
úleva bude poskytnuta fyzickým osobám, které zaplatily podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech § 17a a §17
odst. 5 a tuto skutečnost doloží. Doklad musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.

Článek 8
Odpovědnost za placení poplatku

(1)

(2)
(3)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako
poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

Článek 9
Prominutí poplatku

(1)
(2)
(3)

(4)

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho
příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.
Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.
Rozhodnutím podle odstavce 2 se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se
důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na své úřední desce a zároveň
ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek 10
Přechodné a zrušující ustanovení

(1)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 8/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 12. 2015.

(2)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 3/2017 o změně
vyhlášky č. 8/2015 Města Kutná Hora o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 7. 11. 2017.

(3)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2018 o změně
vyhlášky č. 8/2015 Města Kutná Hora o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění vyhlášky 3/2017 ze dne 30. 1. 2018.

(4)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

Článek 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr., Bc. Silvia Doušová

Mgr., Bc. Vít Šnajdr

místostarostka

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. /2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2018
Sběr a svoz komunálních odpadů Kč
Počet obyvatel Města Kutná Hora k 31. 12. 2018

dle článku 2

17.222.278,40
21.307

Průměrné náklady na obyvatele: 17.222.278,40 :

21.307

=

808,30 Kč

2/03 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psůEkonomický
odbor předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 6/2019, o místním
poplatku ze psů. Vyhláška je zpracována ve znění zákona č. 278/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní změny jsou následující.
-

-

Dochází ke změně terminologie. Ve vyhlášce již není uveden „obecní úřad“. Nově je
ve vyhlášce ve všech případech uvedeno „ správce daně“. Dochází tak k přesnému
určení pravomocí. Výkon správy poplatků je v přenesené působnosti a správcem je
městský úřad.
Novela zákona zavádí též vysvětlení pojmu „ fyzická osoba přihlášená k pobytu“.
Dochází ke změně u sazeb poplatků. Nově jsou snížené sazby stanoveny pro osoby
starší 65 let. Držitelé průkazky ZTP jsou nově osvobozeni.
Splatnost poplatku je nově k 30.9. Sjednocení s místním poplatkem za komunální
odpad
Zrušena možnost platit poplatek 2x ročně. Každý poplatník má možnost uhradit
poplatek do 30. 9. ve splátkách podle svým možností.

Dojde tedy k zásadní změně při přiznání snížené sazby. Jediným kritériem snížené sazby
je věk poplatníka. Změny se dotknou cca 650 držitelů psů. Již přiznané snížené sazby
budou přepočítány podle nových podmínek.
Poslední úprava sazeb byla v roce 2003.
Dojde u některých poplatníků ke zvýšení sazeb. Držitelé průkazek ZTP musí tuto
skutečnost doložit.

Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora

č. 6/2019,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne ………. usnesením č. ……
usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Kutná Hora touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad. Správa poplatku je výkonem přenesené
působnosti.

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

(2)

Pro účelu poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje:
a. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o
cizince,
1. kterému byl povolen pobyt
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší
než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou
strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o
poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně
cizinců, nebo,
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince
požívajícího dočasné ochrany cizinců.

(3)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2)

V případě trvání poplatkové povinnosti psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.

(3)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem),
přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.

Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení držitel psa uvede

(4)

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených
psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození
od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 5
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činní za kalendářní rok:
a) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa
v rodinných domech5,
b) 700,- Kč za 1. psa a 1.200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních
typech staveb6,
c) 150,- Kč za 1. psa a 400,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech
typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
d) 100,- Kč za 1.
psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany.
e) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa u
poplatníka, který je přihlášen na adrese sídla úřadu.
Sazba poplatku, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

5

) rodinným domem se rozumí stavba, která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví.
6
) ostatní typy staveb jsou bytové domy s více než třemi samostatnými byty a domy, které neslouží k bytovým
účelům.

a) 150,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných
domech1,
b) 200,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních
typech staveb 2,
c) 100,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech
typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
d) 100,- Kč za 1.
psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany,
e) 150,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího u poplatníka,
který je přihlášen na adrese sídla úřadu.

Článek 6
Splatnost poplatku

(1)

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření, a to do 30. září
každého roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku.

Článek 7
Osvobození

(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální sloužby, osoba která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
b. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c. osoba provozující útulek pro zvířata,
d. osoba, které stanoví povinnosti držení a používání psa zvláštní předpisy

(2)

Osvobození od poplatku, po dobu 2 let od převzetí, bude poskytnuto držiteli psa, který
si převzal psa z útulku pro zvířata.

(3)

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

(4)

Údaj rozhodný pro osvobození dle ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit do 15 dnů od skutečnosti zákládající nárok na osvobození.

(5)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku do 30. 9. kalendářního roku, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Článek 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem poplatku včas nebo ve správné výši,
vyměří je správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.
Článek 9
Prominutí poplatku

Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Článek 10
Odpovědnost za placení poplatku

(1)

(4)
(5)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako
poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o místním poplatku ze psů ze dne 15. 12.
2015.

Článek 12
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními
předpisy.

Článek 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr., Bc. Silvia Doušová

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

místostarostka

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Odbor správy majetku
3/01 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/02 Vyhlášení VŘ č. SN 23/19 na pronájem bytu v ul. Ortenova
Na základě doporučení Bytové komise rady města předkládá odbor správy majetku návrh
na vyhlášení výběrového řízení č. SN 23/19 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1
ve 4. podlaží domu č.p. 78, ul. Ortenova, Kutná Hora určeného pro uchazeče dle sociální
potřebnosti.

3/03 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/04 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje

3/05 k vyhlášení VŘ č. SN 24/19 na pronájem prostor sloužících podnikání
(ul. U Beránky č.p. 378, Malín)
Na základě ukončení nájemní smlouvy předkládá odbor správy majetku návrh na
vyhlášení výběrového řízení č. SN 24/19 na pronájem prostor sloužících podnikání v I.
patře č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora – Malín.
3/06 Informativní zpráva
Odbor správy majetku předkládá Radě města Kutná Hora informativní zprávu týkající se
změny splatnosti nájemného a záloh na služby souvisejících s užíváním nebytových
prostor, prostor sloužících podnikání a nemovitých věcí.
3/07 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/08 Záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 167, ul. Pod Školou, Malín
(p. Rezler)
Pan Rezler požádal o pronájem jedné místnosti v přízemí č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná
Hora – Malín za účelem zřízení posilovny pro svou vlastní potřebu.
3/10 Uzavření nájemní smlouvy na areál č.p. 208, ul. Potoční, Kutná Hora
Odbor správy majetku předkládá Radě města Kutná Hora k posouzení dvě nabídky
na uzavření nájemní smlouvy na areál č.p. 208. ul. Potoční, Kutná Hora.
3/11 Výpověď ze strany nájemce a uzavření nájemní smlouvy na pozemky přístupová cesta k areálu č.p. 208, ul. Potoční, Kutná Hora
Společnost MERIMAC s.r.o. měla uzavřenou nájemní smlouvu na pozemky s podnájmem
pro společnost KATMAR s.r.o., které tvořily příjezdovou cestu do areálu Potoční 208,
Kutná Hora. Nájemce podal výpověď z nájmu ke dni 31.10.2019. Ve výpovědní době,
která činila jeden měsíc, požádala společnost MERIMAC s.r.o. o zpětvzetí výpovědi a
následně společnost KATMAR s.r.o. požádala o pronájem uvedené příjezdové cesty.
3/50 Prodloužení lhůty pro podání žádosti o vydání stavebního povolení
na rekonstrukci (p. Tomáš – budova bývalého Tellerova cukrovaru)
Ing. Tomáš požádal o prodloužení lhůty stanovené k podání žádosti o vydání stavebního
povolení na rekonstrukci ze 2 let na 4 roky z důvodu časové náročnosti rekonstrukce tak
velkého rozsahu.
3/51 Vyhlášení VŘ č. M 4/19 na prodej budovy bývalé ZŠ, č. p. 167 s pozemky
v k. ú. Malín
Město Kutná Hora bude vyhlašovat další výběrové řízení na prodej budovy bývalé
malínské školy a přilehlých pozemků za stejnou vyvolávací cenu jako v posledním
vyhlášení VŘ.
3/52 Zřízení věcného břemene - ČEZ DISTRIBUCE, a. s. v k. ú. KH (3x)
I. Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-126009740/VB01 Kutná Hora - kNN mezi R29 - R118) na pozemku 3857/6 v k. ú. Kutná
Hora v majetku Města Kutná Hora.
II. Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126025095/VB01 Kutná Hora, Na Rudě, ppč. 3587/15 - knn) na pozemcích p. č. 3603/7
a p. č. 3587/11, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.
III. Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126023086/1 Kutná Hora, Benešova, 2168/2 - knn) na pozemku p. č. 2168/3 v k. ú. Kutná
Hora v majetku Města Kutná Hora.

3/53 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Dolejší)
Pan Petr Dolejší požádal o koupi části městského pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca
267 m2 v k. ú. Kutná Hora za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.
Odbor památkové péče, školství a kultury

4/01 Zápis komise kulturní
Zápis
kulturní
komise
je
zveřejněn
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-kulturni

na

webových

stránkách

města

4/02 Prodloužení Dohod o provedení práce pro členy redakční rady a redakce KH listů
Na základě kvalitní práce redakční rady a redakce Kutnohorských listů a na základě dohody
s personálním
oddělením
MěÚ,
navrhujeme
prodloužení
stávajících
Dohod
o provedení práce na dobu neurčitou a případné nové Dohody o provedení práce uzavírat na
dobu neurčitou. Důvodem je hlavně operativní administrativa ze strany MěÚ (personální
oddělení) i ze strany členů redakční rady a redakce Kutnohorských listů. V případě
jakýchkoliv změn je možné dohodu upravit, ukončit atd.
4/03 Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 370 537,00 Kč o neinvestiční prostředky
určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 – dotace z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845 Šablony II pro ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora.
4/04 Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 42:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 888 374,17 Kč o investiční prostředky
určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 – dotace
z projektu "Učíme přírodní vědy inovativně" č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298
a současně dojde k úhradě návratné finanční výpomoci schválené usnesením zastupitelstva
města č. 98/19 ve výši 2 000 000,00 Kč.
4/05 Návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021
a 2022 příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mateřské školy Kutná Hora
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Základní škola Žižkov, Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora
4/06 Odměny ředitelům PO v kultuře
Od roku 2014 je pravidlem (po dohodě s řediteli PO v kultuře), že udělení odměn bude
směřováno na pololetí roku – tj. odměna za úspěšné hospodaření v roce předchozím bude
přiznána k 30. 6. a odměna za aktivitu organizace bude vyplácena v termínu k 31. 12. daného
roku.
4/07 Granty – malé projekty – kultura
Rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu
v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v mimořádném termínu realizace projektu v IV. čtvrtletí 2019.

4/08 Návrh ke schválení zahájení poptávkového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční
místa periodika Kutnohorské listy – radniční zpravodaj města Kutná Hora “

4/09 Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, J. Palacha 166
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376
zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019:
f)Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149
g)Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340
Odbor investic
6/01 Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
Projekt Cyklostezky Vrchlice („Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře“) je ve fázi přípravy
prováděcí/zadávací dokumentace. Zahrnuje vybudování stezky pro pěší a cyklisty
v úseku Čáslavská ulice - zastávka ČD Sedlec podél levého břehu Vrchlice. Součástí VŘ je
rovněž etapa „Bezpečná integrace cyklistické dopravy“. Jde o piktogramové vymezení
koridoru pro cyklisty na místních komunikacích městské části Sedlec. Koridor bude
propojovat cyklostezku Vrchlici se zrealizovanou stezkou Sedlec - Kaňk.
Akce „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře“ je spolufinancována Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního
programu.
Registrační
číslo
projektu
je
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006208, IROP - 72. výzva - Cyklodoprava II., SC 1.2.
ad II.
Nový zákon u zakázek do 300 mil Kč bez DPH neurčuje počet členů hodnotící komise,
hodnocení může provézt i zadavatel či pověřená osoba zadavatele. Je doporučeno však
provézt hodnocení zadavatelem jmenovanou komisí. Uvedou se celá jména členů a
náhradníků komise s udáním jejich pozice či vztahu k zadavateli či zakázce jako např.:
Ing. xxx xxx, zpracovatel PD nebo xxx xxx, zástupce technického dozoru stavebníka
(TDS) nebo xxxx xxxxx, člen zastupitelstva města atd.
Je účelné, aby členem komise byl i „stavař“ či projektant, nejlépe osoba TDS.

6/02 Uzavření dodatku č.6 smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace NKP Vlašský
dvůr“ WC budova Vlašského Dvora
V průběhu realizace stavebních prací byl vedením města opakovaně vznesen požadavek
na opravu sociálního zařízení v budově Vlašského Dvora v 1 a 2 NP. Na základě tohoto
požadavku bylo projektantům zadáno zpracování výkazu výměr a následně byl osloven
dodavatel stavebních prací provádějící celkovou rekonstrukci pro nacenění těchto prací.
Dodavatel předložil nabídku za rekonstrukci čtyřech WC (2x 1NP, 2x 2NP) v budově
Vlašského Dvora za cenu 1 528 904,-Kč s DPH. Tato cena je sestavena z nabídkových

cen podaných firmou Unistav Construction při VŘ na revitalizaci Vlašského Dvora (což je
cca 1,5 roku zpět) a dle regulí SoD. Při současném přetlaku nabídky práce ve
stavebnictví, je tato varianta pro investora výhodná, jelikož nabídkové ceny stavebních
prací jsou dnes o mnoho vyšší.
Cena zahrnuje úpravu povrchů, výmalbu, nové obklady, dlažby, výměnu zařizovacích
předmětů a doplňky jako držáky utěrek, čištění WC….., nové osvětlení, nové ohřívače
vody, doplnění cirkulace vody, nezbytné úpravy rozvodů vody, elektroinstalace a nové
bezdotykové baterie.
Tato nabídka nezahrnuje baterie „dyson“.
Stavební práce na rekonstrukci WC v případě schválení začnou v nejbližším možném
termínu, jakmile budou opět zajištěny potřebné kapacity jednotlivých řemesel. Realizace
částečně zasáhne i do začátku období roku 2020.
Materiál byl již předložen na jednání RM 30.10.2019, kde nebyl schválen.
Pokyn k znovupředložení materiálu vyšel z porady vedení města.
6/50 Návrh k uzavření smlouvy o dílo na akci „Defektoskopie sloupů veřejného
osvětlení - 2019“
Technické oddělení v letošním roce zajišťuje defektoskopii vysokých sloupů veřejného
osvětlení, tentokrát v ulicích Kouřimská, Kremnická (část), Na Valech, Čs. Legionářů,
Jiřího z Poděbrad (část) a Vocelova (část).
6/51 Příkazní smlouva na obsluhu parkovacích automatů
Od posledního navýšení odměny mandatáře v roce 2010, tedy po uzavření Dodatku č. 3
k původní mandátní smlouvě až dosud, TS KH zajišťovaly obsluhu celkem 8ks
parkovacích automatů za základní částku 20 000,- Kč. Po dokončení výstavby parkoviště
ve Štefánikově ulici, tj. parkoviště „U Kapličky“, TS KH již zajišťují obsluhu celkem 9ks
parkovacích automatů. Na základě výše uvedené skutečnosti o navýšení počtu
parkovacích automatů o 1ks i na základě ověřitelných informací o dalším navýšení
provozních nákladů na pracovníka provádějícího v podstatě nepřetžitou obluhu
parkovacích automatů, jako je např. neustále narůstající počet závad, které znamenají
servisní zásah i několikrát denně, neboť parkovací automaty jsou již několik let za hranicí
své životnosti.
6/52 Pravidla pro připojování nových odběratelů do soustavy CZT
Technické oddělení odboru investic ve spolupráci s jednatelem společnosti KH Tebis s.r.o.
předkládá ke schválení „Pravidla pro připojování nových odběratelů do soustavy CZT“.
Tato pravidla by měla jednak jasně definovat postup Města a provozovatele soustavy CZT
vůči stavebníkům a projektantům stavebních záměrů a jednak určit úkoly technického
oddělení a provozovatele během stavebního řízení a vlastní realizace stavby. Připojování
nových zákazníků je ovšem limitováno lokalitou stavebního záměru, lze realizovat
především v městských částích Hlouška a Šipší, částečně na Karlově.
6/53 Kupní smlouva – Kogenerační jednotky TEDOM (kotelna Šipší 2017)
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 TEDOM CENTO T20, které byly osazeny v roce 2017

v kotelně Šipší. 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.
Materiály odboru sociálního
7/1 Zápis z jednání komise pro sociální záležitosti
Předkládaný zápis z jednání komise je dostupný na webových stránkách Města Kutná
Hora: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-socialni-zalezitosti
7/2 Pravidla pro poskytnutí a užívání krizového bydlení v objektu ubytovny ve
vlastnictví Města Kutná Hora
S ohledem na potřebu řešit preventivně krizové situace spojené se ztrátou bydlení,
byla ve spolupráci odboru správy majetku a odboru sociálních věcí a zdravotnictví
zpracována Pravidla pro poskytnutí a užívání krizového bydlení v objektu ubytovny ve
vlastnictví Města Kutná Hora. Pravidla byla následně předložena k projednání komisi pro
sociální záležitosti a posléze byla také projednána bytovou komisí, v závěru pak byla
pravidla zkontrolována právníkem města Kutná Hora. Krizové bydlení řeší pouze vybrané
krizové situace osob, občanů města Kutná Hora po dobu tří měsíců bez možnosti
prodloužení. S klientem krizového bydlení je uzavřen „Individuální plán bydlení“ a sociální
práce s klientem krizového bydlení je v rámci tohoto plánu nastavena ve smyslu principů
sociální práce v obci, kterou vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

7/3 Souhlas s prodejem osobního vozidla
V souladu s ustanovením článku VI. „Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Pečovatelské služby Kutná Hora“ ze dne 25.10.2011 žádá ředitelka příspěvkové
organizace paní Ing. Jana Kuklová o udělení písemného souhlasu s prodejem vozidla
(jedná se o movitý majetek, jehož současná hodnota převyšuje 30 000,- Kč). Vzhledem
ke stáří a závadám je provoz vozidla nehospodárný a další opravy by byly neefektivní.
Proto bylo vozidlo bylo vyřazeno z provozu a nahrazeno novým (pořízeno 9/2019).
Soudním znalcem byla obvyklá cena vozidla stanovena.
Materiály odboru cestovního ruchu a marketingu
15/01 Restrukturalizace PO Průvodcovská služba
Z důvodu zefektivnění fungování společnosti, snížení provozních nákladů a zlepšení
hospodářského výsledku dojde s účinností od 1. 1. 2020 k přenastavení organizační
struktury společnosti a ke snížení celkového počtu zaměstnanců.

15/02 Návrh rozpočtu pro r. 2020, střednědobého výhledu pro r. 2021 a 2022
PO Průvodcovská služba předkládá Radě města návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu pro rok 2021 a 2022 v příloze. Oba návrhy byly zveřejněny na
webových stránkách organizace od 21. 10. 2019.

