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Zastupitelstvo
doporucuje
pred schválením generelu dopravy zapracovat pripomínky Okresní hospodárské komory, Spolku
kutnohorských podnikatelu i obCanu, provést mezi obcany pruzkum a znovu svolat verejné projednání
generelu dopravy

Dotazy zastupitele:

Generel dopravy

-

Kdo byl v pracovni skupine?

Predpokládám že KK ml, Havlovic, sedlácek

-

jaký byl výstup pracovni skupiny, tzn. zadáni pro VR pro zhotovitele?

-

z Ceho, z jakých podkladu pracovnískupina vycházela?

-

Upravovalo se nejak toto zadáni?

-

Kdo zadání schvaloval?

-

Proc nebylo svoláno nebo jinak zajišteno zjištovací rízeni, anketa, pruzkum od obcanu a živnostníku,
když to bylo koncem minulého volebního období slíbeno?
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Eduzmena

-

Kdo odsouhlasil nejaké zadáni, podáni žádosti o dotaci?
Kdo to rešil a co je to vubec za project?
Co bude prínosem?
Co hmotného budou mít školy v ruce? Nebo je to jen mekký project?
Jaká bude spoluúcast mesta? Co nás to bude stat celkove?
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MESTSKY URAD KUTNÁ HORA

HavlíCkovo námestí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IC: 00236195
Kancelár tajemníka
sídlo odboru: , Kutná Hora
tel.: 327 710 j] l* , ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz
Váš dopis ZN.:
Ze dne:
c.j.:

Doporuceno: elektronicky:

MKH/015746/2020

Vážený pan
Vyrizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Mgr. Be. Vit Šnajdr
327710101
snajdr@mu.kutnahora.cz
12.2.2020

Be. Martin Starý
284 01 Kutná Hora

Odpoved' na pripomínku vznesenou na jednání ZM Kutné Hory dne 28. 01. 2020 GENEREL DOPRAVY
Kdo byl v pracovni skupine?
Generel zacal být rešen z iniciativy zastupitele mesta p. Karla Koubského ml. a následne prijatým
usnesením zastupitelstva mesta Kutné Hory na zasedání dne 24. dubna 2018. Následne byla
navržena pracovni skupina v tomto složeni:
- predseda - p. Karel Koubský - Karel Koubský
- clen - MUDr. Jan Havlovic
- Clen - Ing. Zdenek Sedlácek
- Clen - Ing. Jan Vališ, nebo jim jmenovaný zástupce
V

- za MU - Ing. jaromír Doubal, nebo jim jmenovaný zástupce
- za MÚ - Ing. Vlastimil Kapicka - porizovatel ÚPP
Porizovatel (ORRaÚP) spolecne s pracovni skupinou vypracovali návrh zadáni, který bude prílohou
smlouvy o dílo, uzavrené s vítezem výberového rízenI. Název i napovídá, proc byl porizován, melo
jít o podklad pro další strategické dokumenty
GENEREL DOPRAVY MESTA KUTNÁ HORA,
Zadáni pro plán udržitelné mobility v historickém meste UNESCO.
jaký byl výstup pracovni skupiny, tzn. zadáni pro VR pro zhotovitele?
Viz výše, v príloze prikládám zadáni navíc uverejnené na stránkách mesta.
z ceho, z jakých podkladu pracovní skupina vycházela?
Podle zadáni bych odhadnul, že z principU udržitelné mobility, ale tento dotaz by mel smerovat na
cleny pracovni skupiny.
Upravovalo se nejak toto zadání?
Na generelu pracovala pracovni skupina složená ze zástupcU vedeni mesta, opozice, vedoucích
príslušných odborU a referentu, která byla 28. 3 2019 rozšírena o predsedy dotcených kom's' a
predsedy osadních výborU, jejich prostrednictvím docházelo k velmi širokému priporrnnkováni z rad
verejnosti.

Kdo zadáni schvaloval?
l) Zadáni generelu 28. 4. 2018 rozhodlo zastupitelstvo
Usneseni c. 64/18 zpracováni Generelu dopravy mesta Kutná Hora
2) Schváleni prostredkU na zpracováni doporucila rada dne 2. 5. 2018 Usneseni c. 317/18 k
rozpoCtovému opatreni EKO c. 8 a schválilo zastupitelstvo dne 19. 6. 2018
Usneseni c. 114/18 k rozpoctovému opatrení EKO C. 8; 10; 11
3) Navýšení prostredku na základe pruzkumu trhu schválila rada 22. 8. 2018
4) Porizovatel (ORRaÚP) spolecne s pracovní skupinou vypracovali návrh zadáni, který bude
prílohou smlouvy o dílo, uzavrené s vítezem výberového rízenI
5) Rada schválila zahájeni poptávkového rIzení na zakázku malého rozsahu na provedení
služby s názvem: zpracování strategického dokumentu: ,,Generel dopravy mesta Kutná
Hora" 5. 9.2018,
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Na základe kladného souhlasu - usnesení RM C.640/18 ze dne 5. 9. 2018 bylo vyhlášeno
výberové rízeni na verejnou zakázku malého rozsahu.
6) Vyhodnocení výberového rizení probehlo 20. 9. 2018 a dle doporucení komise rada
schválila výsledek a uzavrení smlouvy dne 3. 9. 2018
7) 31.10.2019 došlo k podepsáni smlouvy se zhotovitelem
Proc nebylo svoláno nebo jinak zajišteno rízení, anketa, pruzkum od obcanu a
Živnostníku, když to bylo koncem minulého volebního období slíbeno?
Nevím, kým a kdy bylo toto slíbeno. Ale v rámci tvorby GD probíhalo l soclo|og|cké šetreni, od 28.
3. 2019 byla pracovni skupina zabývající se zpracováním rozšírena o predsedy príslušných komisi a
o zástuece osadních výborU a jejich prostrednictvím bylo umožneno široké pripoHnkováni
mater|á|u verejnosti. Návrh generelu pak byl verejnosti predstaven v lednu 2020.

S ,pozd r;vem l
Mgr. Be. VÍt šnajdr

mistosta rosta
Príloha:

PIán udržitelné mobility historického mesta UNESCO Generel dopravy mesta KUTNÁ HORA
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Havlíckovo námestí 552/1, 284 01 Kutná Hora, lC: 00236195
Kancelár tajemníka
sídlo odboru: , Kutná Hora
tel.: 327 710 l l l* , ID DS: b65bf93, mu.kutnahora.cz
Váš dopis ZN.:
Ze dne:
c.j.:

Doporuceno:

MKH/015746/2020

Vážený pan
Vyrizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Mgr. Bc. Vit Šnajdr
3277l0101
snajdr@mu.kutnahora.cz
12.2.2020

Be. Martin Starý

Odpoved' na pripomínku vznesenou na jednání zm Kutné Hory dne 28. 01. 2020 EDUZMENA

Kdo odsouhlasil zadání a podáni Žádosti o dotaci?
Eduzmena je nadaCní fond, nejedná se o dotaci, a proto se nedá mluvit o odsouhlaseni zadání ani
podání.
Kdo to rešil a co je to za projekt?
Od cervna 2019, kdy vznikla teoretická možnost, že by Kutnohorsko mohlo být vybraným
regionem, jednali s Eduzmenou oba místostarostové a zástupci MAP Kutnohorsko. Pracovních
workshopU, které mely za úkol naplnit rámec zámeru Eduzmeny se úcastn'li zástupe' osm'
vytipovaných regionU, obsahoví partneri Eduzmeny, zástupci nadaCních fondU a tým Eduzmeny.
celý proces je k dohledáni zde: https://eduzmena.cz/novinkY/ DUležitý byl informaCní workshop
v lednu zde v Kutné Hore, který probehl za úcasti rediteIU, uciteiu, starostu, zástupcU rodiCU,
zástupcU rUzných vzdelávacích instituci, kde jim byl celý proces predstaven.
Strucne receno jedná se o regionální podporu vzdelávání, který povede k rozvoji všech škol ve
vybraném území. Model, jak by to melo fungovat je zde: https://eduzmena.cz/nasepriority/#naszamer . Nicméne konecná podoba se bude tvorit behem prípravného období do srpna
2020 pri konzultacích a workshopech s konkrétními aktéry v regionu.
Co bude prínosem?
Prínosem by mela být efektivní zmena systému vzdeláváni na Kutnohorsku, která by mela být
replikovatelná i do dalších regionU v CR. Konkrétní meritelné výstupy pro žáky by mely prijít
v oblasti vztahu ke školám, posÍlenÍ matematické, ctenárské a informacní gramotnosti a schopnosti
rešit probiémy.
Co hmotného budou mít Školy v ruce?
Materiání zabezpeceni Škol je v tomto projektu menŠinové, ale i s ním je pocítáno, napr. pres IT
hardwere, ale vetšina financní podpory mIri na rozvoj kapacit, vzdeláváni, sítováni a menši dilci
projekty.
jaká bude spoluúcast mesta?
Financní spoluúcast mesta není vyžadována, Neznamená to ale, že mesto nemuže financne prispet,
to bude záviset na ochote a vUli zastupitelU Na Kutnohorsku jsou obce, které již deklarovali, Že se
chtejí financne podílet.
Co nás to bude stát celkove? Viz výše.

S pozd ravem

gr. BK VÍt šnajdr
místosta rosta
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Havlickovo námestí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IC: 00236195
Kancelár tajemníka
sídlo odboru: , Kutná Hora
tel.: 327 710 ] l ]* , ID DS: b65bh3, mu.kutnahora.cz
Váš dopis ZN,:
Ze dne:
c.j.:

Doporuceno: elektronicky:

MKH/O 15746/2020
Vážený pan

Vyrizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Mgr. Be. Vít Šnajdr
327710101
snajdr@mu.kutnahora.cz
12.2.2020

Be. Martin Starý

Odpoved' na pripominku vznesenou na jednání zm Kutné Hory dne 28. 01. 2020 LORECKÝ RYBNIK
K situaci uvádím, že povolení odberu vod z rybníka Lorecký, pro Spartu Kutná Hora z.s, bylo
vydáno pred rokem 2002, tudíž se spis nachází ve státním okresním archivu. Zde na Radnické
nemáme žádné materiály k tomuto povoleni.
Dne 12.7.2010 požádala spolecnost Heineken CR a.s. q zrušení povo|ení vypoušteni ,,odpadních"
vod z chlazeni do Loreckého rybníka. Povoleni vypoušteni vydal Mestský úrad Kutná Hora, odbor
životního prostredí dne 11,11.2003 pod c.j. ŽP/2087/03/Zah na dobu do 31.12.2007 pro
spolecnost DRINKS UNION a.s., IC 15025821, Drážd'anská 80, 400 07 Ústí nad Labem. Odpadni
voda byla vypouštena z chlazení kompresorU v pivovaru Kutná Hora, prUchodem kompresory není
voda znecištena, pouze je zvýšena její teplota, Platnost povo|enj byla prodloužena dne
22.5.2007 pod c.j. 43384/07/10469/ZPR/FRH do 31.12.2017.
S dotazy na technický postup závlahy se mužete obrátit na Filipa Nedveda, predsedu, statutární
orgán, tel: 721045055

S pozdravem

Mgr. Be. VÍt Šnajdr
místostarosta

