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Zastupitelstvo města Kutná Hora 17. 12. 2019 – návrhy usnesení
bere

na

vědomí

a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 31. 10. a 7. 11. 2019,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 26. 11. 2019,
c) rezignaci paní Malvíny Krepsové na funkci členky Osadního výboru Kaňk,
d) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 27. 11. 2019.
termíny zasedání Rady města na rok 2020.
a) Zápis č. KV-07/2019 ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kutná Hora konaného dne 03. 12. 2019,
b) Zprávu o výsledku kontrolní akce dle usnesení ZM KH č. 60/2019,
c) Zprávu o výsledku kontrolní akce dle usnesení ZM KH č. 61/2019.
souhlasí
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2020 a se zásadami čerpání a užití sociálního
fondu na rok 2020.
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost organizace
v roce 2020 – Mozaika – Kaňk, z. s.
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné
Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové
rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora v platném znění.
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nadaci „Kutná Hora – památka
UNESCO“ pro rok 2020 v rozsahu předložené žádosti.
ukládá
Radě města Kutná Hora
a) Předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora konkrétní návrhy opatření včetně očekávaných
nákladů a výnosů ve všech oblastech dle prezentace v příloze nejpozději do 31.3.2020.
b) Zamezit parkování autobusů na území města mimo zpoplatněné lokality nejpozději do
30.6.2020.
c) Vytipovat vhodné lokality pro výstavbu parkovacích domů formou PPP projektů a předložit
záměr realizace Zastupitelstvu města Kutná Hora nejpozději do 30.6.2020.
d) Zahájit jednání o společné vstupence do vybraných památek vč. zahrnutí dalších služeb dle
předloženého návrhu dle bodu a) nejpozději do 30.6.2020.
e) Zamezit parkování osobních vozidel na území města mimo zpoplatněné lokality nejpozději
do 31.12.2020.

Zajistit vstup do vybraných památek pouze na jednu vstupenku s termínem od 1.1.2020.
schvaluje
navržené termíny jednání ZM pro rok 2020.
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2020 v tomto členění:
příjmy celkem
539 655 650,00 Kč
provozní výdaje
411 334 000,00 Kč
investiční výdaje
136 501 650,00 Kč
financování
8 180 000,00 Kč.
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2022.
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšení příjmové a výdajové části
rozpočtu o 150.000 Kč o nařízený odvod z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská
škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 na zajištění obnovy
vybavení školy.

