Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13. listopadu
2019

Usnesení č. 842/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 17 - 20/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 17/19, kterým se navyšuje výdajová položka ZS opravy o částku 213.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky ubytovna Vítězná - okna.
b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 18/19, kterým se navyšují výdajové položky
Klimeška - plyn (42.000,-- Kč), Klimeška - el.energie (100.000,-- Kč), nebytové prostory - plyn
(110.000,-- Kč), Václavské nám. 182 - el.energie (20.000,--Kč), Radnická 178 - el.energie ( 106.000,-Kč) a slavnostní osvětlení - el.energie (84.900,-- Kč), a to vše na úkor investiční položky byty rekonstrukce (463.000,-- Kč).
c) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 19/19, kterým se navyšuje výdajová položka psí
útulek - el.energie o částku 24.614,-- Kč, a to na úkor výdajových položek poplatky za vymáhání
pohledávek (10.000,-- Kč) a položky Klubus - parkovné (14.614,-- Kč).
d) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 20/19, kterým se navyšují výdajové položky
Cihlářská 17 - el.energie (150.000,-- Kč), nebytové prostory - el.energie ( 124.600,-- Kč), Dačického
dům - opravy (20.000,-- Kč), IC - SD - služby (15.000,-- Kč), a to vše na úkor investičních položek
Národního odboje 56 - rekonstrukce topení (218.700,--Kč) a položky ubytovna Vítězná-okna (90.900,- Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 18.11.19

Důvodová zpráva:
1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 213.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 17/19, kterým se navyšuje výdajová
položka ZS - opravy o částku 213.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky ubytovna
Vítězná – okna.
Na zimním stadionu došlo k havárii – jedná se o poruchu čerpadla čpavku do chladícího
systému ledové plochy a navazující poruchu vstřikovacího ventilu do ledové plochy, který
propouští chladivo. Dále je nutná výměna pojistného ventilu, který se na úniku chladiva
(svou netěsností) též podílí. Po výměně uvedených zařízení (ventilů) bude nutné doplnit
chladivo. Dále došlo k poruše kondenzátu, který je nutné vyměnit zároveň i s uzavíracími
klapkami na potrubí. Předpokládané náklady na opravu jsou ve výši cca 213.000,-- Kč.
Převod finančních prostředků navrhujeme z položky ubytovna Vítězná – okna, kde se
podařilo vysoutěžit realizaci za nižší cenu.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

800.000,--

800.000,--

-213.000,--

587.000,--

950.000,--

1.309.500,-

+213.000,-- 1.522.500,--

Ubytovna
Vítězná – okna
3613

6121

2956

ORG 13801

Zůstatek po úpravě a čerpání cca 91 tis.Kč
ZS – opravy
3412

5171

2956

ORG 16420

Zůstatek po úpravě a čerpání

Cca 90 tis.Kč

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 18/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 463.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 18/19, kterým se navyšují výdajové
položky Klimeška – plyn (42.000,-- Kč), Klimeška – el.energie (100.000,-- Kč), nebytové
prostory – plyn (110.000,-- Kč), Václavské nám. 182 – el.energie ( 20.000,--Kč),
Radnická 178 – el.energie ( 106.000,-- Kč) a slavnostní osvětlení – el.energie (84.900,-Kč), a to vše na úkor investiční položky byty – rekonstrukce (463.000,--Kč).
Posílení uvedených položek je potřeba k pokrytí plateb do konce kalendářního roku 2019.
Finanční navýšení vzniklo z důvodu vyšších nedoplatků za vyúčtování spotřeby energií
a následném navýšení zálohových plateb.
Převod financí navrhujeme z investiční položky byty – rekonstrukce, kterou již do konce
roku 2019 nevyčerpáme.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

3612

SpPo

6121

Správce

2956

Text

Byty –
rekonstrukce

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

5.000.000,-

1.332.000,-

-463.000,--

869.000,--

150.000,--

200.000,--

42.000,--

242.000,--

Zůstatek po úpravě a čerpání

326, 80
Klimeška – plyn
3412

5153

2950

ORG 16421
Klimeška –
el.energie

3412

5154

2950

ORG 16421

400.000,--

400.000,--

100.000,--

500.000,--

750.000,--

645.000,--

110.000,--

755.000,--

65.000,--

70.000,--

20.000,--

90.000,--

Nebyt.prostory
– plyn
3613

5153

2950

ORG 69400
Václavské nám.
182 –
el.energie
ORG 11001

3613

5154

2950
Radnická 178 –
el.energie

3613

5154

2950

ORG 12001

500.000,--

500.000,--

106.000,--

606.000,--

300.000,--

321.400,--

84.900,--

406.300,--

Slavnostní
osvětlení –
el.energie
ORG 69450
3631

5174

2950

3. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 19/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 24.614,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 19/19, kterým se navyšuje výdajová
položka psí útulek – el.energie o částku 24.614,-- Kč, a to na úkor výdajových položek
poplatky za vymáhání pohledávek (10.000,-- Kč) a položky Klubus – parkovné (14.614,-Kč).
Navýšení položky je potřebné k pokrytí všech plateb do konce kalendářního roku.
Převod finančních prostředků navrhujeme z položek, ze kterých se do konce kalendářního
roku 2019 nebude nic dalšího hradit. Parkovné za Klubus bylo z důvodu výpovědi z
nájmu k 31.3.2019 ukončeno. V současné době parkuje Klubus u zimního stadionu.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Poplatky za
vymáhání
pohledávek
ORG 69209
3612

4349

5169

5164

2950

2950

20.000,-Klubus
parkovné Ka 60

18.876,--

20.000,--

18.876,--

-10.000,--

10.000,--

-14.614,--

4.262,--

Psí útulek –
el.energie
1014

5154

2950

ORG 65739

70.000,--

74.800,--

24.614,--

99.414,--

4. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 20/19 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 309.600,-- Kč

Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 20/19, kterým se navyšují výdajové
položky Cihlářská 17 – el.energie (150.000,-- Kč), nebytové prostory–el.energie
( 124.600,-- Kč), Dačického dům – opravy (20.000,-- Kč), IC – SD – služby (15.000,-Kč), a to vše na úkor investičních položek Národního odboje 56 – rekonstrukce topení
(218.700,--Kč) a položky ubytovna Vítězná–okna (90.900,-- Kč).
Posílení uvedených položek (energie) je potřeba k pokrytí všech plateb do konce
kalendářního roku 2019. Finanční navýšení vzniklo z důvodu vyšších nedoplatků
za vyúčtování spotřeby energií a následném navýšení zálohových plateb. K výraznému
navýšení spotřeby el.energie v areálu bývalé cihelny došlo z důvodů vybudování
dobíjecích stanic pro elektrobusy.
U položek za opravy a služby posilujeme finanční krytí z důvodu, že již nyní po odečtení
objednaných prací jsou položky téměř vyčerpány.
Převod finančních prostředků navrhujeme převést z investičních akcí, kde se podařilo
vysoutěžit nižší cenu realizace.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

2.000.000,-

1.421.600,-

-218.700,--

1.202.900,--

800.000,--

587.000,--

- 90.900,--

496.100,--

100.000,--

506.704,--

150.000,--

656.704,--

Národního
odboje 56 –
rekonstrukce
topení ORG
13019

3612

6121

2956

Zůstatek po úpravě a čerpání 35,65 Kč
Ubytovna
Vítězná – okna
3613

6121

2956

ORG 13801 ***

Zůstatek po úpravě a čerpání 0,0 Kč
Cihlářská 17 –
el.energie
3613

5154

2956

ORG 15001
Nebyt.prostory
– el.energie

ORG 69400
3613

5154

2956

550.000,--

637.910,--

124.600,--

762.510,--

127.500,--

20.000,--

147.000,--

22.000,--

15.000,--

37.000,--

Dačického dům
– opravy
ORG 11003
Ka39
3322

5171

2956

20.000,--

Odhad potřeby. Po navýšení a čerpání zbývá 21tis.
IC – SD –
služby, revize
2143

5169

2956

ORG 18667

2.000,--

Odhad potřeby. Po navýšení a čerpání zbývá 15tis.

*** položka byla snížena již v 1.bodě důvodové zprávy

Usnesení č. 852/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 41- SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený 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.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková

Termín : 20.11.19

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 41– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka:

1 370 537,00 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
1 370 537,00 Kč, které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G.
Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na projekt Šablony II pro ZŠ T. G.
Masaryka Kutná Hora.

Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Základní školy TGM Kutná
Hora:













Školní speciální pedagog
Školní kariérový poradce
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Tandemová výuka v ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Klub pro žáky ZŠ
CLIL ve výuce
Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi
Tandemová výuka v ŠD

Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu, následně
bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.
Stanovené datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2021.
Rozpočtová skladba v Kč

OdPa

SpPo

OrJ

Uz

schválený
rozpočet

Text

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

0

4116 2867

33063 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00 1 370 537,00 1 370 537,00

3113

5336 2867

ZŠ TGM Kutná Hora–
33063 výdaje – příspěvek ZŠ

0,00

0,00 1 370 537,00 1 370 537,00

Usnesení č. 853/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 42 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
předložený 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.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková

Termín : 30.11.19

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 42– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka:

2 888 374,17 Kč

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pokynu správce programu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen ŘO IROP) o
poskytnutí dotace z IROP je na účet města Kutná Hora převedena částka
2 888 374,17 Kč. Jedná se o investiční finanční prostředky určené pro příspěvkovou
organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na
projekt "Učíme přírodní vědy inovativně".
V dubnu t.r. ředitelka PO Základní škola TGM Kutná Hora paní Mgr. Zdenka Mačinová
požádala zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 000 000,00 Kč na
částečné pokrytí předfinancování projektu. Poskytnutá dotace byla schválena s typem
financování Ex post a základní škola nedisponovala potřebným finančním objemem.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci schválilo zastupitelstvo města na svém jednání
dne 14. 5. 2019 usnesením č. 98/19.
V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci
je škola povinna finanční prostředky vrátit do 15 dnů po obdržení příslušné částky za
vynaložené náklady z titulu projektu.
Rozpočtová skladba v Kč

OdPa

3113

SpPo

OrJ

ORGC

UZ

NPJ

Text

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava
rozpočtu

Rozpočet
po úpravě

4216

2867

52722

17969

1075

ZŠ
TGMdotace
z IROP

0

0

2888374,17

2888374,17

6356

2867

52722

17969

1075

ZŠ
TGMdotace
z IROP

0

0

2888374,17

2888374,17

2451

2867

52722

2000000,00

2000000,00

NFVZŠ
TGM

Usnesení č. 856/19 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením 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.
II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 30.11.19

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 o žádosti přijaté v mimořádném termínu (po 6. 9. 2019). Příslušná rozpočtová
položka disponuje dostatkem finančních prostředků.
Přehled žádostí o příspěvek v roce 2019 a rozdělení příspěvků v Kč – grantová
oblast číslo 1 - kultura – malé projekty IV. čtvrtletí 2019

Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Název projektu

GRKH/26/2019/M/KUL

Učitelský
pěvecký sbor
Tyl

Koncert k 30.
výročí sametové
revoluce

GRKH/27/2019/M/KUL

Dana Čurejová

Taneční liga

Celkové
náklady
na projekt

Požadovaná
výše
příspěvku

Přiznaná
výše
příspěvku
v Kč

17730

5000

5000

6200

5000

5000

