Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 27. listopadu
2019

Usnesení č. 872/19 ke smlouvě darovací s Foxconn European Manufacruring Services
s.r.o.
Rada města
I. s o u h l a s í s uzavřením předložené darovací smlouvy, kterou Město Kutná Hora
přijme finanční prostředky ve výši 450.000 Kč na projekt vybudování výklopného
podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na Palackého náměstí v Kutné Hoře od
společnosti Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U
Zámečku 27,
II. s c h v a l u j e rozpočtové opatření INV - TO č. 12/19, kterým dojde k zapojení
účelově určeného daru ve výši 450.000 Kč do příjmů i výdajů na realizaci projektu
Elektrifikace Palackého náměstí dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Kloudová,Bulánková,Bodišová

Termín : 15.12.19

Důvodová zpráva:
Společnost Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U
Zámečku 27, kontaktovala město Kutná Hora s nabídkou poskytnutí finančního daru na
projekt vybudování výklopného podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na
Palackého náměstí v Kutné Hoře. Jako podmínku daru stanovila propagaci společnosti na
kulturních akcích v rozsahu dle přiložené smlouvy. Aby přislíbené finanční prostředky
společnost poskytla, je nutné uzavřít předloženou darovací smlouvu. Smlouva byla
kontrolována městským právníkem.
K uvedenému předkládáme návrh INV – TO č. 12/19 související s přijetím finančních
prostředků na realizaci projektu Elektrifikace Palackého náměstí, kterým dochází ke
zřízení nové příjmové rozpočtové položky příjem z darovací smlouvy od společnosti
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U Zámečku 27, ve
výši 450.000 Kč, a zároveň navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Elektrifikace
náměstí ve výši 450.000 Kč.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po
úpravě
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Foxconn
3633

3121

2460

OrgC 69450 –
inv.dar

0

0

+450.000,-

450.000,-

3633

6121

2460

Elektrifikace
náměstí

0

2.400.005,--

+450.000,-

2.850.005,-

OrgC 69450

Usnesení č. 880/19 k rozpočtovému opatření KT č. 20
Rada města
I. s c h v a l u j e
a) kompletní přeprogramování stávající aplikace Byty od firmy Geovap dle požadavků
evidence přijatých plateb od nájemníků,
b) související rozpočtové opatření KT č. 20/19, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku nákup služeb na pokrytí tohoto
rozšíření dle nabídnuté ceny ve výši 605.000 Kč včetně DPH,
II. u k l á d á oddělení informatiky uzavřít smlouvu s firmou GEOVAP, spol. s.r.o.,
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Čermák

Termín : 20.12.19

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření KAN č. 20/19 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 605 000 Kč
Zdůvodnění:
Původní usnesení:
Usnesení č. 545/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/19
Rada města I. s c h v a l u j e
rozšíření stávajícího programu Fenix o modul bytové evidence a související rozpočtové
opatření OSM č. 9/19 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové
rezervy na pokrytí tohoto rozšíření dle nabídnuté ceny od firmy Asseco Solutions, a.s. ve
výši 385 809 Kč včetně DPH
II. u k l á d á
oddělení informatiky uzavřít smlouvu s firmou Asseco Solutions, a.s.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Čermák Termín : 20.12.19

Mělo tuto důvodovou zprávu:
OSM využívá v dnešní době evidenční program na bytovou a nebytovou agendu od firmy Geovap.
V tomto programu je nastavené rozdělení předpisů u rozúčtování přijatých plateb na dvě skupiny –
nájem a služby.

Účetní systém FENIX dle zákona ale vyžaduje u plátců daně (a tím Město Kutná Hora je) rozepsání
každé jednotlivé přijaté platby od plátce či neplátce (byty a fyzické osoby i nebyty a firmy) podle
toho, zda se jedná o nájemné, paušální platbu nebo zálohovou platbu na služby, které se bude dále
vyúčtovávat a v jaké sazbě DPH je která část platby. Toto rozdělení musí pracovnice ručně na
výpis z účtu rozepsat a další kolegyně ručně zadat do FENIXu. Takto se rozepisují veškeré došlé
platby na účet, SIPO a přijaté platby v hotovosti. Zároveň se musí rozlišovat, co je platbou pokryto.
Pokud má plátce starší dluh a zároveň i aktuální předpis, pokrývá se přednostně starší dluh. Od
letoška se musí ručně sledovat u dlužných částek, jaká část předpisu dluhu se pokrývá. Pokud se
jedná o nájem nebo paušál, účtuje se jako dluh, protože do hlášení DPH jde tato částka ve chvíli,
kdy je předepsaná. Pokud se jedná o zálohovou platbu za služby, musí se ručně pomocí vytvořené
tabulky, naeditovat do účetnictví, protože ze zálohových plateb se odvádí DPH ve chvíli, kdy přišly
peníze.
Pokud přijde přeplatek, musí se dohledat ručně příští předpisy, které tímto přeplatkem budou
pokryty, pracovnice vytvoří ručně položku v tabulce kvůli účtování DPH a eviduje přeplatek, o který
bude ponižovat předpis příštího období.
Zároveň jde i o roční vyúčtování zálohových plateb. Toto už nesouvisí s propojením na účetní
program, ale protože program Byty od Geovapu nerozdělí jednotlivé služby podle typu a DPH, tak
vyúčtování a rozúčtování (kde je paušálem, kde zálohou a v jaké sazbě) musí dělat ručně.
Na všechno mají vytvořené svoje tabulky v Exelu, nicméně vše se několikrát ručně přepisuje a
napočítává z programu Geovap, výpisů z účtu, pokladních dokladů do tabulek, pak do FENIXu. Je
to jednak hodně časově náročné a také vzniká velký prostor pro chyby. Jejich dohledávání není pak
jednoduché. Pokud by nevedly vlastní evidenci v tabulkách, nedokázaly by s tím nijak pracovat.
Zjednodušeně:
1/ Každá platba je rozpočítávána a rozepisována ručně
2/ Měsíční vyúčtování DPH napočítáváno a přepisováno ručně
3/ Roční vyúčtování služeb na základě přijatých faktur od dodavatelů a zálohových plateb od
nájemců zpracováváno pro neplátce DPH na 75% pro plátce DPH (nebyty) na 100% ručně
4/ Veškerou evidenci uvedeného vedou ručně mimo evidenční i účetní systém, což je náročné na
čas a vznik chyb

Stávající aplikace Byty od firmy Geovap by se musela kompletně pro nás přeprogramovat (odhad
2 mil. Kč s DPH, s tím že by to Město KH stálo 0,6 mil. Kč s DPH) a následně naprogramovat
propojení s IS Fenix (cca 0,50 mil. Kč s DPH), aby se data předávala, jak potřebujeme, a odpadlo
ruční zpracování.
Celá problematika byla diskutována na IT komisi dne 28. 2. 2019, v zápisu IT komise bod 8) https://mu.kutnahora.cz/file/4101/download
Bohužel nastala mimořádná situace, kdy ještě před podepsáním rozhodující smlouvy
vyšly najevo zásadní skutečnosti – kde jsme došli společně k závěru, že podaná nabídka
firmy Asseco Solutions, neodpovídá požadavkům zadání, a proto došlo k následnému
zrušení usnesení a vracíme se k další nabídce od stávající firmy Geovap.
Usnesení č. 723/19 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
usnesení č. 545/19 ze dne 10.7.2019
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová
Termín : 10.10.19

OdPa

SpPo

OrJ

Text

6171

6111

2055

SW

6171

5901

2200

Neinvestiční
rozpočtová rezerva

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0,00

0,00

605 000,00

605 000,00

2 800 000,00

2 703 102,19

-605 000,00

2 098 102,19

Usnesení č. 893/19 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 : 15.12.19

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

GRKH/28/2019/M/KUL

Spolek přátel Mirka II. charitativní
Jiřišty, z.s.
večer

Název projektu

Celkové
náklady
na projekt

10000

Požadovaná
výše
příspěvku

5000

Přiznaná
výše
příspěvku
v Kč
5000

Usnesení č. 897/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 43 - 44 SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské
školy Kutná Hora, Benešova 149, na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v
celkové výši 644.286,60 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné finanční
zajištění rekonstrukce zpevněné plochy s novým multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ
Benešova 149/I,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, na investiční příspěvek této
příspěvkové organizaci v celkové výši 1.197.066 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na
finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v 3. podlaží pavilonu U2.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková

Termín : 15.12.19

Důvodová zpráva:
1. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka:

644 286,60 Kč

Příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, žádá o převod
finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši
644 286,60 Kč do investičního příspěvku.
Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na rekonstrukci zpevněné
plochy s novým multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I v celkové hodnotě
1 113 585,99 Kč. Ředitelka MŠ paní Pavla Berková ve své žádosti uvádí celkový přehled
investičních akcí v PO Mateřské školy.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 43.
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

3111

5331

2867

52701

MŠ Kutná Hora

7 845 000,00

7 881 300,00

-644 286,60

3111

6351

2867

52701

MŠ Kutná Hora

0,00

492 820,00

+644 286,60

rozpočet po
úpravě

7 237 013,40

1 137 106,60

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2019
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 43.

2. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka:

1 197 066,00 Kč

Příspěvková organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha
166, žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního
příspěvku ve výši 1 197 066,00 Kč do investičního příspěvku.
Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na rekonstrukci sociálních
zařízení v 3. podlaží pavilonu U2. V příloze je žádost ředitelky ZŠ paní Mgr. Jaroslavy
Drabešové.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 44.
Rozpočtová skladba v Kč

OdPa

SpPo

OrJ

Uz

Text

3113

5331

2867

52759

ZŠ Jana Palacha v KH

3113

6351

2867

52759

ZŠ Jana Palacha v KH

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

3 852 000,00

4 172 000,00 1 197 066

5 369 066

0,00

0 1 197 066

1 197 066

Usnesení č. 902/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 46 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 200.000 Kč o neinvestiční prostředky
určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, a poskytnuté
jako ocenění projektu z oblasti jazykového vzdělávání - udělena Evropská jazyková cena
Label 2019.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková

Termín : 10.12.19

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 46– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka:

200 000,00 Kč

Základní škola TGM Kutná Hora získala za projekt školy s názvem Be a buddy, not a
bully! ocenění MŠMT za inovativní přístup k výuce cizích jazyků. Byla jí udělena Evropská
jazyková cena Label 2019 a finanční ocenění ve výši 200 000,00 Kč.
Nejedná se o dotaci, nepodléhá finančnímu vypořádání.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa

SpPo

OrJ

Uz

schválený
rozpočet

Text

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

0

4116 2867

33264 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

3113

5336 2867

ZŠ TGM Kutná Hora–
33264 výdaje – příspěvek ZŠ

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Usnesení č. 905/19 k rozpočtovému opatření OI č. 08 - 09
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 08, kterým se navyšují příjmy i výdaje na
základě přijaté dotace "Sportovní hala Klimeška - III. etapa" ve výši 16.914.918 Kč,
b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Investiční rozpočtová rezerva" na položku "Oprava komunikace Rudní" ve výši 1.840.651
Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 10.12.19

Důvodová zpráva:
a) Na základě žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Klimeška – 3. etapa“ a na základě
přijatého usnesení ZM č. 184/19 ze dne 5.11.2019 je potřeba zapojit přijatou dotaci do
rozpočtu města. Výpis usnesení:

Usnesení č. 184/19 k přijetí dotace na sportovní halu Klimeška Kutná Hora III. etapa
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy z Programu podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024 identifikační číslo 133D531009402 ve výši 16.914.918,00 Kč.
II. u k l á d á
v souladu s podmínkami a podmínkami poskytnutí dotace zaslat žádost o uvolnění dotace.
Zodpovídá : Ing. Viktora, Ing. Janál

Termín : 30.11.19

Rozpočtové opatření OI č. 08 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3,
písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 16.914.918,00 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

4216

OrJ

OrgC

Text
Sportovní hala
Klimeška – 3. etapa

2490

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

0

úprava

0

UR po úpravě

16 914 918

16 914 918

(Uz 33502)

3412

6121

2490

16423

Sportovní hala
Klimeška – 3. etapa

20 000 000

20 000 000

16 914 918

36 914 918

(Uz 33502)

b) Na základě usnesení RM č. 747/19 ze dne 10. října 2019 je potřeba vyčlenit finanční
prostředky akci „ Oprava komunikace Rudní“.
Výpis usnesení:

Usnesení č. 747/19 k rekonstrukci ulice Rudní a Uhelná
Rada města I. ruší
a) usnesení RM 708/19 ze dne 18.09.2019 dle důvodové zprávy
b) výběrové řízení vedené v režimu VZMR na rekonstrukci ulic Rudní a Uhelná.
II. schvaluje
Přímé zadání rekonstrukce ulice Rudní Kutná Hora společnosti Technické služby Kutná Hora za
nabídnutou cenu 3.652.424,-Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál

Termín : 31.10.19

Rozpočtové opatření OI č. 09 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 1.840.651,00 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

2212

5171

2490

20087

Oprava komunikace
Rudní

3639

6901

2200

Investiční
rozpočtová rezerva

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
0

5 453 790

úprava
0

2 541 049

1 840 651

-1 840 651

UR po úpravě
1 840 651

700 398

