Důvodové zprávy RM 10. 06. 2020
Odbor kancelář tajemníka
1/01 Zápisy Osadních výborů
Zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách města:
https://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
1/02 K partnerské smlouvě s Nadací Kutná Hora – památka UNESCO
Město Kutná Hora je subjektem, který je na místní úrovni garantem povinností, které
vyplývají z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Kutné Hoře byla
tedy přiznána jedinečná hodnota, na jejímž základě byla zapsána do seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví. Takovýto zápis přináší zapsanému statku nejen práva a
požitky, ale rovněž povinnosti.
Před 25 lety se Kutná Hora dostala do této exkluzivní společnosti, a i proto se tehdejší
představitelé města rozhodli založit Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO. Tato nadace
od samého vzniku plnila důležité úkoly a vyvíjela činnost na úseku ochrany a propagování
Kutné Hory jako památky UNESCO. Před 5 lety Nadace přijala od Města velmi významnou
úlohu, a to když se stala partnerem projektu, kde Město Kutná Hora vystupovalo jako
příjemce dotace z integrovaného operačního programu v akci „Dačického dům v Kutné
Hoře – vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO“, reg. č. projektu
CZ.1.06/5.1.00/24.09628.
Rada Města Kutné Hory dne 15. 5. 2019 odsouhlasila zajištění agendy světového dědictví
v Kutné Hoře a zároveň svým usnesením jmenovala Mgr. Bc. Víta Šnajdra předsedou
řídící skupiny (tzv. Steering Group). Nadace se pak na základě tohoto materiálu stala
řídící skupinou (Steering Group), která přímo spadá do kompetence pověřeného
statutárního zástupce Města Kutné Hory. Tím došlo k ještě užšímu propojení Nadace jako
samostatné právnické osoby s Městem Kutná Hora.
Tento model zajišťování agendy světového dědictví se stává modelem i pro další statky,
neboť propojuje vedení měst a obcí, kde je statek zapsán, s dalším subjektem, který není
přímo vázán na výsledky voleb tak, jak to často bývá u různých komisí, případně dalších
aktérů světového dědictví.
V současné době Nadace tedy dokončuje fázi partnera projektu z integrovaného
operačního programu, který končí 31. 12. 2020 a dále dle usnesení Rady ze dne 15. 5.
2019 zajišťuje úkoly řídící skupiny – Steering Group.
Dne 25. 6. 2014 Město Kutná Hora jako nositel dotace ve výše citovaném projektu tedy
uzavřelo smlouvu s Nadací Kutná Hora - památka UNESCO o vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu. Dle čl. 3 odst. 2 písm. a) smlouvy vzniká Nadaci právní nárok
na prodloužení doby využívání prostor a vybavení Dačického domu o dalších 5 let, a to v
případě, že partner projektu, tedy Nadace v provozní fázi neporuší podmínky této
smlouvy. Nadace o prodloužení požádala s tím, že si je vědoma své odpovědnosti a
důležitosti, aby v projektu bylo pokračováno za obdobných podmínek, a proto toto své
právo uplatnila. Na základě této skutečnosti pak tajemník městského úřadu uložil
dotčeným odborům úkol vyjádřit se k prodloužení smlouvy o dalších 5 let. Všechna tato
vyjádření, která tvoří přílohu této důvodové zprávy, vyzněla kladně. Odbor správy
majetku doporučil pokračování ve výpůjčce, neboť má za to, že předmět výpůjčky je
naplňován a o předmětnou nemovitost je v součinnosti s městem pečováno s péčí
řádného hospodáře. Po stránce účelu, tedy zda Nadace zajišťovala účel uvedený v
projektu, tj. činnost vzdělávacího a prezentačního centra kulturního dědictví UNESCO,
pak také stanovisko Odboru památkové péče, školství a kultury bylo jednoznačně
pozitivní a tento odbor doporučil další spolupráci na 5 let. Neméně důležité bylo

stanovisko Odboru investic, kde je mimořádně hodnocena činnosti nadace, která po celou
dobu udržitelnosti, a to i v době, kdy se projekt začal rozvíjet, plnila všechny ukazatele,
které byly požadovány od poskytovatele dotace na 100 %.
V průběhu udržitelnosti tedy ze strany investičního odboru nebyl zjištěn jakýkoli
nedostatek či jakékoli pochybení ze strany Nadace.
Dalším důvodem pro pokračování je i fakt, že pravomoc Evropské komise nařídit
navrácení podpory podléhá promlčecí lhůtě 10 let, která počíná dnem, kdy byla podpora
udělena příjemci, tedy od dne 24. 11. 2014. Z toho lze dovodit, že je žádoucí, aby
příjemce dotace i po uplynutí udržitelnosti se nedopouštěl porušování podmínek –
příjemce dotace nesmí zahájit převahu komerčních činností v projektu, přenášet
ekonomické činnosti projektu na jediné ekonomické činnosti či využívat majetek pro jiné
úkoly, než byl původně určen apod. Toto vyjádření, které bylo zpracováno Ondřejem
Hubáčkem, tvoří rovněž přílohu této důvodové zprávy.
Výše uvedené důvody jasně hovoří, aby v projektu v obdobném rozsahu bylo
pokračováno za obdobných podmínek s tím, že pokud jde o ekonomické náklady, je třeba
z opatrnosti setrvat na stávajících nákladech, zachovávat stávající rozpočtové ukazatele,
které byly doposud, a naopak hledat cesty, jak zvýšit ekonomiku projektu, i když je
jasné, že vzdělávací a prezentační centrum UNESCO nemůže být komerčním subjektem.
Dlouhodobější horizont by pak měl sloužit i k tomu, aby takovéto vzdělávací a
prezentační centrum UNESCO bylo dotováno i dalšími subjekty a aktéry světového
dědictví jako je Česká Komise UNESCO, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo školství a Ministerstvo zahraničních věcí. V této oblasti má Město
značné rezervy, kdy památková rezervace Města Kutná Hora si zaslouží větší pozornost a
větší význam. Takovýto význam v současné době prezentuje např. Litomyšl, která má
však na seznamu UNESCO zapsán pouze 1 objekt a rozhodně nemá k dispozici takovou
budovu, jako je Dačického dům v Kutné Hoře.
1/03 Zastoupení na valných hromadách MVE Plus a VHS Vrchlice – Maleč
Usnesením ZM č. 23/19 ze dne 29. 1. 2019 byl Ing. Josef Viktora pověřen k zastupování
Města Kutná Hora na valných hromadách spol. MVE PLUS, s.r.o. a VHS Vrchlice-Maleč,
a.s. v roce 2019.
Z důvodu nutnosti obnovení pověření pro rok 2020 a další je navrženo pověření po celou
dobu ve funkci starosty města.
Ekonomický odbor
2/01 Závěrečný účet za rok 2019
Ekonomický odbor zpracoval závěrečný účet města podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za 2019. Samostatnou část
závěrečného účtu tvoří přehled výsledků hospodaření společností města. Závěrečný účet
je zveřejněn na webu města: http://www.mu.kutnahora.cz/mu/zaverecny-ucet-1
2/02 Návrh na rozpočtové opatření EKO 4
navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 14 321 810 Kč
Zdůvodnění:. Na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za obec,
kterou obec zaplatí sama sobě, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým
dochází k navýšení příjmů i výdajů na níže uvedených rozpočtových položkách.
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2/03 Prominutí poplatku z pobytu
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, jako správce poplatku z pobytu, má
možnost dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích vydat z moci úřední
rozhodnutí o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství při mimořádných, zejména
živelních událostech.
Pandemie Covid-19 je posuzována jako mimořádná událost.
Při posuzování výpadku příjmů v případě prominutí poplatku je nutné zdůraznit, že
příjmy loňského roku byly podle jiné právní úpravy, než která platí v roce 2020.
Od roku 2020 se změnil výpočet poplatku z pobytu a poplatkové povinnosti podléhá
méně poplatníků než v roce 2019. Předpokládaný příjem by byl v roce 2020 nižší než
v roce 2019.
Poplatek již nehradí osoby ubytované déle než 60 dní, osoby s trvalým pobytem na území
města Kutná Hora. Při porovnání 1. čtvrtletí roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020 jde o
snížení příjmu o 100 000,- Kč. Pokles by následoval i v dalších čtvrtletích.
Návrh na prominutí místního poplatku z pobytu byl předložen ve dvou variantách:
Varianta a) - prominutí poplatku za 3. čtvrtletí roku 2020
V roce 2019 bylo vybráno v tomto období 455.617,- Kč. Předpokládaný příjem pro rok
2020 by mohl být s ohledem na počet poplatníků v 1. čtvrtletí 2020 cca 300 000,- Kč.
Varianta b) - prominutí poplatku za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020
V roce 2020 bylo vybráno za 2. pololetí 976.704,- Kč. Předpokládaný příjem pro celé
pololetí by byl s ohledem na počet poplatníků v 1. čtvrtletí roku 550 000,- Kč.
V rozpočtu na rok 2020 byl odhadován poplatek z pobytu ve výši 600 tis. Kč.
2/04 Návrh na úpravu rozpočtu roku 2020
Zastupitelstvu města je předložen návrh na úpravu rozpočtu na základě doposud
zveřejněných daňových predikcí a kompenzací, které Město do této chvíle pro své
obyvatele schválila.
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Dle této predikce navrhujeme úpravu příjmové části rozpočtu u sdílených daní a daně z
hazardních her ve výši -32 560 tis. Kč
Dále upravujeme:

místní poplatky - snížení z důvodu odpuštění poplatku z pobytu a veřejného
prostranství a správní poplatky za cestovní doklady -1 073 tis. Kč

nedaňové příjmy - snížení z důvodu odpuštění nájemného, nenaplněné tržby ze
sportovní haly a tržby za zboží v informačních centrech o -2 433 tis. Kč

na druhou stranu můžeme zapojit přijatý dar ve výši 450 tis. Kč, od společnosti
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., které byl určen na projekt
vybudování výklopného podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na
Palackého náměstí v Kutné Hoře a akce byla realizována z prostředků města
v roce 2019

a zapojíme i dosud vybrané sankční platby ve výši 3 787 tis. Kč
V provozní části dali správci rozpočtu návrhy na úsporu ve výši 4 296 tis. Kč
Na druhou stranu musí být posílena linková doprava o 1,5 mil. Kč. Schválený rozpočet
příspěvku na linkovou dopravu byl ve výši 9 620 tis. Kč.


Smlouva o závazku na provozování MHD v Kutné Hoře uzavřená mezi Městem
Kutná Hora (jako objednatele) a ARRIVOU VČ a.s. (jako dopravcem) dne 18. 12.
2019 obsahuje přílohou č. 3 Výchozí finanční model (dále FM), který na rok 2020
počítá s kompenzací ve výši 9 129 tis. Kč. Dle této smlouvy může následně na
základě čl. III bod. 4 dopravce pro každý následující kalendářní rok předložit do
30. 11. příslušného roku přesnou výši kompenzace. Dne 20. 12. 2019 předložil
dopravce optimalizovaný návrh FM na rok 2020, který navíc zahrnuje i
přejezdové km mezi spoji a je ve výši 10 375 tis. Kč.



Dne 18. 5. 2020 předložil dopravce v souladu s čl. III. body 6. a 7 další Finanční
model na rok 2020 na kompenzaci v celkové výši 10 561 tis. Kč.



V průběhu měsíce května ústně dopravce oznámil ztrátu způsobenou nouzovým
stavem od března – květen 2020 (koronovirus), kdy došlo ke snížení výnosů z
tržeb z důvodu neplacení jízdného a to v avizované výši 300 tis. Kč. Zatím není
dopravcem písemně vyčísleno.



Město Kutná Hora dále dne 11. 3. 2020 uzavřel jako součást objednatelů obcí
zastoupených organizací ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy) a dopravcem ČSAD POLKOST, spol. s r.o. pro letošní rok Dodatek č. 14
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravy v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (linky PID č. 381 a 959) dle
kterých se zavázal zajistit ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty ve výši
200 tis. Kč.



Dne 15. 5. 2020 Město Kutná Hora (jako objednavatel) uzavřelo s ARRIVOU VČ
a.s. (jako dopravce) Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k
zajištění ostatní dopravní obslužnosti - Linka 240015 spoje 2,3 (školní
autobus Poličany) v předpokládané výši doplatků za rok 2020 ve výši
35 tis. Kč.



Celkově tedy je na veškerou dopravní obslužnost Města Kutná Hora třeba
příspěvku ve výši 11 096 tis. Kč, což znamená navýšení schváleného rozpočtu na
linkovou dopravu pro rok 2020 ve výši cca 1 500 tis. Kč.
Dále je předloženo navýšení provozního příspěvku Průvodcovské služby o 444 tis. Kč.

Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen PSKH) žádala
v návrhu rozpočtu na rok 2020 příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1.735.000,Kč. Obdržela na rok 2020 dle schváleného rozpočtu 1.291.000,- Kč.
Mzdové náklady PSKH pro rok 2020 jsou predikovány na 2.016.847,-Kč (1.507.359,50 Kč
platy + 509.487,50 Kč odvody). Příspěvek na provoz od zřizovatele v částce 1.291.000,Kč tedy pokrývá 64% celkových mzdových nákladů pro rok 2020.
PSKH, p. o. žádá o navýšení příspěvku ve výši 444.000,- Kč z těchto důvodů:
1) nemá v tuto chvíli dostatečné finance na pokrytí mzdových nákladů svých
zaměstnanců a nemá dostatečné finance na hrazení svých závazků
2) skončila za první kvartál 2020 se ztrátou –306.827,- Kč a za druhý kvartál se
předpokládá propad o minimálně dalších 300.000,- Kč.
3) na situaci se podepsala pandemie COVID-19 a fakt, že uzavření provozu PSKH
od 14. 3. 2020 do 25. 5. 2020 nepřineslo organizaci žádné příjmy.
Pro zbývající nedostatek hotovosti bude využito rezervního fondu z předchozích let, který
je však brán na období zimy, kdy si na sebe organizace nevydělává a hradíme z něho
„neziskové, propagační akce“ za účelem nalákat více návštěvníků do Vlašského dvora. (k
4. 6. 2020 je výše RF 440.625,64,- Kč). PSKH opět nabízí své služby od 11. 5. 2020
procházkou městem s průvodcem nazvanou Historkovné a prohlídkami expozic Vlašského
dvora od 25. 5. 2020 a i nadále úzce spolupracuje s oddělením cestovního ruchu a
marketingu na podpoře odvětví cestovního ruchu a nabídce kvalitních služeb.
Celkově tedy dojde k úsporám v provozní části ve výši 2 352 tis. Kč
V investiční části rozpočtu dojde k úspoře ve výši 300 tis. Kč u nerealizované akce –
rekonstrukce budovy Národního odboje. Současně však předkládáme požadavek na
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4 mil. Kč a to v souvislosti s usnesením
č. 156/19, kterým Zastupitelstvo města souhlasilo s podáním žádosti o finanční podporu
ve výši 4 000 000,00 Kč a s přijetím dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná
stezka 40 na projekt "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", hash kód projektu:
T1RdxP, v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání, pod číslem výzvy
369/06_16_075/CLLD_15_01, s finanční spoluúčastí školy ve výši 5%.
Celkově je tedy úprava rozpočtu kryta zapojením zůstatku z minulých let ve výši
33 177 tis. Kč.
Celkově tedy došlo k zapojení zůstatku běžného účtu z minulých let v celkové výši
107 mil. Kč. A jelikož zůstatek na účtu byl k 31.12.2019 byl 148,8 mil. Kč došlo k 72%
zapojení celého zůstatku.
Ze Svazu města a obcím však denně přicházejí vyšší odhady o propadech obecních
příjmů. První zveřejněná čísla za květen dosahují nižší plnění až o 35 %. Což by pro
město znamenalo propad až 55 mil. Kč a muselo by se řešit dalších 26 mil. Kč. Na vině
jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce, na druhé straně nás MFČR
uklidňuje, že udrží finanční kondici samospráv (viz příloha).
2/05 Zápis z mimořádného jednání finančního výboru
Zápis z jednání Finančního výboru
Číslo:

4

Hodina:
Datum:

16:00
8. 6. 2020

Místo:
Přítomni za
FV:
za MÚ:
Hosté:
Omluveni:

Malá zasedací síň, MěÚ Kutná Hora
Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; Ing. Tomáš Pilc; Ivo Šanc,
CSc; RNDr.; RNDr. Robert Otruba; Ing. Kateřina Daczická;
Ing. Josef Viktora – starosta; Ing. Monika Bulánková
Mgr. Jan Klán; Ing. Milan Nedvěd; Ing. Robin Jiráň;

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání uprav rozpočtu v souvislosti s pandemií
3. Prominutí poplatku z pobytu
4. Různé

Add2
Finanční výbor dostal k projednání navržený materiál úprav rozpočtu. Příjmová část
rozpočtu je snížena o cca 32 mil. Kč. Do příjmové části ještě není promítnuto navýšení
nájemného MLaR v odhadované výši 4.9 mil. Kč s DPH. Nájemné vychází vždy ze zisku
minulého roku, ovšem ještě není ukončen audit společnosti, proto tato skutečnost není
v úpravách promítnuta. Pokud bude hospodářský výsledek odsouhlasen auditorem do
doby 10. 6., kdy se předávají materiály do ZM, bude o tuto částku snížen propad příjmů
a současně se sníží zapojení zůstatku z minulých let.
Dále bylo zmíněno, zda organizace (sociální, sportovní atd.) již vyčíslily, kolik ušetřily
na přijatých dotacích, když 3 měsíce nemohly svou činnost provozovat. Je na
zamyšlení, zda by neměly pro příští rok být dotace vyúčtovávány po půl roce. FV
navrhuje, aby byl dán dotaz na jednotlivé komise, které dotace rozdělují.
Finanční výbor konstatoval, že má Město pro tento rok výhodu, že zůstatek na běžných
účtech v 31. 12. 2019 byl ve výši 148,8 mil. Kč, takže se s propadem kvůli pandemii
město relativně vypořádalo.
Ovšem doporučuje, aby byl jmenován pracovní tým na přípravu rozpočtu na rok
2021. Harmonogram přípravy rozpočtu, který je zpracováván již od srpna běžného roku
by již projednání s touto skupinou měl obsahovat. Pracovní skupina by se měla zabývat
např. i možností centrálního nákupu a centralizací některých služeb. Smyslem toho
celého by mělo být vytipovat služby a zboží, u kterých centralizaci lze udělat a následně
si říct, zda se taková změna vůbec udělá a za jakou cenu.
Add3
Prominutí poplatku z pobytu byl přítomnými členy projednán a přiklání se k možnosti
prominutí v období od 1. 7. - 30. 9. 2020. Ale mělo by být podmíněno, že by
provozovatel měl o této skutečnosti informovat poplatníky na webových stránkách či v
jiných mediích, kde své ubytování nabízí. Došlo by tak k propagaci jak ubytování, tak i
vstřícného přístupu města.
Add4
Pan starosta informoval přítomné o zahájené výstavbě TESCA Na Špici

Zprávu napsala: Monika Bulánková
Ověřili a doplnili: přítomní členové FV
Odbor správy majetku
3/01 K záměru na pronájem pozemku v k. ú. Kutná Hora
Základní organizace českého svazu zahrádkářů požádala o pronájem nemovitosti p. č.
2480 v k. ú. Kutná Hora za účelem zřízení zahrádek pro další podnájem. Uvedený
pozemek se nachází v lokalitě Hlouška, ul. Benešova.
3/02 k uzavření dodatků pozemky Medenice (p. Vágner)
Odbor správy majetku obdržel žádost od pana Jakuba Vágnera na přidání pozemku p. č.
1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2 do podpachtovní smlouvy a budoucí pachtovní
smlouvy k rybníku Medenice. Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden
jako neplodná půda, ostatní plocha. Záměr byl zveřejněn na úředních deskách od 13. 5.
2020 do 2. 6. 2020. Během jeho zveřejnění nebyla vznesena žádná připomínka.
3/03 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k. ú. Kutná Hora (ŘKF)
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora požádala o výpůjčku části pozemků
v majetku města. Jedná se pozemky p. č. 227/1 v k. ú. Kutná Hora (prostor
před chrámem sv. Barbory), dále p. č. 3764 v k. ú. Kutná Hora (prostor u zadního
vchodu kostela sv. Jakuba) a p. č. 3740 v k. ú. Kutná Hora (prostor před vchodem do
kostela Matky Boží Na Náměti). Farnost má záměr umístit u těchto objektů informační
sloupy pro návštěvníky a turisty města. Informační sloupy jsou navrženy tak, aby je bylo
možné kdykoliv demontovat. Záměr byl zveřejněn na úředních deskách od 13. 5. 2020
do 2. 6. 2020. Během jeho zveřejnění nebyla vznesena žádná připomínka.
3/04 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/05 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/06 Ke změně dokumentů na pronájmy bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora
Odbor správy majetku na základě doporučení bytové komise předkládá návrh na zrušení
všech stávajících dokumentů, kterými se řeší pronájem bytů a zároveň návrh
na schválení nových dokumentů.
3/07 K žádosti p. Holuba – Kaňk 1
Bývalý nájemce nebytových prostor v č. p. 1, Kaňk p. Holub žádá o prominutí 50%
nákladů za el. energii vyplývající z vyúčtování služeb za rok 2019 v částce 9.917,- Kč.
3/08 K záměru na změnu nájemce (pozemky v k. ú. Kutná Hora)
Pan Phan Quoc Vuong má uzavřenou nájemní smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 612/8,
p. č. 612/16, p. č. 612/22 vše k. ú. Kutná Hora. Předmětem nájmu je využití zastavěné
plochy pod prodejním stánkem a zpevněné plochy před stánkem, který se nachází v části
Žižkov ulice Fučíkova. Pan Phan požádal o převedení nájemní smlouvy na svou družku
paní Chu Thi Duyen. Důvodem je, že původní nájemce pan Phan se rozhodl ukončit
podnikání ve stánku a paní Chu chce v podnikání pokračovat. Dle vyjádření právníka
města lze zveřejněním záměru převést smluvní vztah na jiného nájemce.
3/09 K záměru uzavřít dodatek k NS – Vodafone Czech Republic a.s.

Mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s.
jako nájemcem je uzavřena nájemní smlouva o nájmu prostor v budově č. p. 206,
Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře za účelem umístnění a provozování anténního zařízení.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2026. Nyní společnost žádá o
prodloužení smluvního vztahu do 31. 12. 2030 z důvodu modernizace zařízení.
3/10 Zrušení usnesení č.295/20
Dne 13. 5. 2020 bylo usnesením č. 295/20 schváleno uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků v lokalitě u Velkého rybníka. Žadatel, Sportovně střelecký klub
DDM Praha 5, plánoval u zříceniny mlýna Cimburk v termínu 17. 6. – 28. 6. 2020
volnočasovou akci pro rodiče s dětmi, které budou ubytovány v polních stanech (4-5 ks).
Smlouva není podepsána a pozemky nejsou předány k užívání. Vzhledem k tomu, že
došlo k neoprávněným úpravám na pozemku, předkládá OSM návrh na neuzavření
smlouvy o pronájmu.
3/11 Návrh nového ceníku sportovní haly Klimeška
Na základě dostavby nové tréninkové haly Klimeška předložil odbor správy majetku
návrh na změnu, resp. doplnění v současné době platného „Ceníku sportovní haly
Klimeška a prostor k pronájmu“, který byl schválen radou města usnesením č. 106/20.
Ceník byl doplněný o hodinovou sazbu tréninkové haly, pro oddíly s pravidelným
odběrem nad 10 hodin týdně 550 Kč, pro ostatní subjekty 700 Kč a u dělené hrací plochy
ponechat částku ve výši 350 Kč. Z důvodu konání sportovních akcí navrhl odbor správy
majetku dále doplnit ceník o poznámku, že komerční ubytování lze rezervovat maximálně
2 týdny předem. Ke dni 30. 6. 2020 se ruší „Ceník sportovní haly Klimeška a prostor
k pronájmu“ platný ode dne 1. 3. 2020 a od 1. 7. 2020 nabývá účinnosti doplněný ceník.
3/12 Rozpočtové opatření OSM č. 9/20
Návrh na rozpočtovou změnu spočívající v navýšení výdajové položky DPS – opravy na
úkor výdajové investiční položky byty - rekonstrukce. V případě odsouhlasení bude
možné provést opravy koupelny v bytě č. 3 v domě U Havírny 922 a další úpravy tak,
aby byt mohl být nabídnut k pronájmu.
3/13 Úprava plateb za využití sportovišť (Olympia a ZS)
Odbor správy majetku má ve své správě městská sportoviště, která jsou využívána dle
různě pojatých smluvních vztahů. Na zimním stadionu a Olympii je využití sesmluvněno
tak, že se platí za předem zarezervované časy využívání.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice nebylo možné využít smluvně
zarezervované časy, a proto odbor správy majetku navrhuje narovnání stavu dle
skutečného využití za období dotčené přijetím krizových opatření.
3/14 Úprava plateb za využití sportoviště ZS
Odbor správy majetku má ve své správě městská sportoviště, která jsou využívána dle
různě pojatých smluvních vztahů.
Dne 16. 5. 2011 byla mezi Městem Kutná Hora (poskytovatel) a Sportovním klubem
Sršni Kutná Hora, z.s. (uživatel) uzavřena Smlouva o využívání sportoviště zimního
stadionu v Kutné Hoře. Dle této smlouvy je uživatel oprávněn užívat ledovou plochu
v období srpen až březen v rozsahu 1.506 hodin a v období od dubna do července
v rozsahu 294 hodin. Dále uživatel hradí částku za užívání nebytových prostor (kabiny,
tribuna, apod.). Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením (od 12. 3. 2020 do 15. 5.
2020) vyčíslil odbor správy majetku částku, o kterou by se platba za využívání v roce

2020 měla snížit a nechává na zvážení jak následnou fakturací narovnat stav dle
skutečného využití ZS
za období dotčené přijetím krizových opatření.
3/15 K uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora – p. Buňka
Pan Boris Buňka požádal o možnost uspořádat ve dnech 7. 8. 2020, 14. 8. 2020 a 21. 8.
2020 vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. na nádvoří Vlašského dvora akci „Stříbrná
horečka v Kutné Hoře“. Jedná se o páteční večerní prohlídky Vlašského dvora, na které
navazuje krátká humorná divadelní scéna o královském pokladu a potrestání lapků
dychtících po stříbře.
3/50 Zřízení VB ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Kutná Hora
Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126026007/VB01 Kutná Hora, Za Octárnou, ppč. 137/6 – knn) na pozemku p. č. 3716
v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.
Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Dotační program malé kulturní projekty
Rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu
Malé
kulturní
projekty
(do
5.000,Kč)
přijaté
v řádném
termínu
do
9. 3. 2020 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv.
4/02 Žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014
Udělení výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství pro akce: Veteran Rallye a srpnové hodování 2020, Kinematograf bratří
Čadíků, Kutnohorská kocábka.
4/03 Odměny ředitelům PO v kultuře
Vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2019.
4/04 Přijetí dotace z KÚ a rozpočtové opatření OPPŠK č. 16
Přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci
tematického zadání Obnova kulturních památek na akci „Obnova krovu a střešního pláště
budovy Hrádku – pokračování“ ve výši 500 000,- Kč. Schválení rozpočtového opatření
OPPŠK č. 16 – navýšení rozpočtu o dotaci.
4/05 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - 18
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z položky školství rezerva na
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pohádka, U Školky
340, Kutná Hora ve výši 21 500,00 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem MŠ
v období od 16. 3. do 22. 5. 2020 pro děti členů Integrovaného záchranného systému.
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z položky školství rezerva na
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana
Palacha 166, Kutná Hora ve výši 223 000,00 Kč na částečné finanční zajištění nákupu
jídelních setů pro provoz školní jídelny Jiráskovy sady a provedení nezbytné výměny
počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.
4/06 Dotační programy města Kutná Hora – oblast kultura

Obsah podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021 dle
důvodové zprávy.
Obsah podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021 dle
důvodové zprávy.
Obsah podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná
Hora pro rok 2021 dle důvodové zprávy.
Výběr prioritních kulturních akcí (Calendarium Cuthna) pro přímou podporu z rozpočtu
města Kutná Hora pro rok 2021, a to následovně:
Královské stříbření Kutné Hory (150 000,- Kč)
Creepy Teepee (50 000,- Kč)
Tyjátrfest (85 000,- Kč)
Veteran Rallye a srpnové hodování (82 000,- Kč)
Kinematograf bratří Čadíků (60 000,- Kč)
Operní týden (150 000,- Kč)
Mezinárodní hudební festival (150 000,- Kč)
Hudební klub Česká 1 (80 000,- Kč).
Obsah Žádosti o dotaci z programů Velkých a Malých kulturních projektů.
Obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností.
Obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021 a
obsahem hodnotícího formuláře dle důvodové zprávy.
Obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních
projektů dle důvodové zprávy.
Obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro
rok 2021 dle důvodové zprávy.
4/07 Dodatek VPS TJ Sparta Kutná Hora
Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sparta
Kutná Hora, z.s.
4/08 Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře 2021 - 2026
Dotační programy města Kutná Hora – oblast SPORT rok 2021:
Obsah Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře na období 2021 – 2026.
Obsah podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021.
Obsah podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021.
Obsah podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok
2021.
Obsah podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2021.
Obsah Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů.
Obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu.
Obsah Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy.
Obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2021 a s
obsahem hodnotících formulářů.
Obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních
projektů.
Obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro
rok 2021.
Obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok
2021.
4/09 Návratná finanční výpomoc ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na finanční zajištění
realizace
projektu
„Výuka
řemesel
na
Kamenné
stezce
1.
etapa“,
č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255.
4/10 Dotační programy města Kutná Hora – oblast vzdělávání a volný čas
Obsah podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok
2021.
Obsah podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok
2021.
Obsah podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě
Kutná Hora pro rok 2021.
Obsah Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas
pro rok 2021.
Obsah Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě
Kutná Hora pro rok 2021.
Obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY
VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021.
Obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY
VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021.
Obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a
MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021.
4/11 Odměny ředitelek příspěvkových organizací škol a školského zařízení
Nenároková složka platů ředitelek příspěvkových organizací škol a školského zařízení.
4/12 Výsledek zadávacího řízení – č. p. 56 Národního odboje
Výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem: „Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního
odboje v Kutné Hoře" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí.
Jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr
dodavatele: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO:
28977955 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího
řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584
01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955 k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem: „Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního
odboje v Kutné Hoře“ za cenu díla 7 577 713,00 Kč bez DPH a 9 169 032,73 Kč včetně
DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady
dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona
obdobně.
4/13 Výsledek zadávacího řízení – Tylovo divadlo
Jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr
dodavatele: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno-Obřany,
IČO: 41432037 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Oprava

vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné
Hoře“
Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova
693/45, 614 00 Brno -Obřany, IČO: 41432037 k plnění předmětu podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem: „Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128
Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře“ za cenu díla 6 266 665,60 Kč
bez DPH a 7 582 665,38 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem
stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením
smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona obdobně.
4/14 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 – 22
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 přesun rozpočtových prostředků z položky
Ostatní záležitosti kultury na položku Osadní výbory Kutné Hory, a to ve výši 10 000,- Kč
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 přesun rozpočtových prostředků z položky
Ostatní záležitosti kultury na položku Česká 1, a to ve výši 50 000,- Kč.
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve
výši 320 000,- Kč z důvodu přijetí dotace Ministerstva kultury ČR na projekt Oslavy 25.
Výročí zápisu města Kutná Hora na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
lidstva UNESCO
4/15 Věcný dar pro PO Mateřská škola Pohádka
Souhlas s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka, U
Školky 340, Kutná Hora od Sdružení rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Pohádka, U
Školky 340, Kutná Hora. Celková hodnota daru činí 8 070,00 Kč, jedná se o didaktické
pomůcky
4/16 Klub Vopičí koule – žádost o mimořádnou finanční podporu
Provozovatel klubu Vopičí koule pan Jakub Košťálek si podal oficiální žádost
o mimořádnou finanční dotaci na provozní náklady klubu, který z důvodu pandemie
koronaviru nemohl standardně fungovat.
4/17 zápis školské komise
Zápis školské komise ze dne 8. 6. 2020, který RM bere na vědomí, bude následně
zveřejněn na webových stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-skolska
Odbor investic
6/01 Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: „Sportovní hala Klimeška - 3
. etapa“
I ve stavebnictví se projevila nelehká doba, kdy je problém se zajištěním pracovní síly a
s dodávkami komponentů ze zahraničí. Na základě oznámení společnosti BFK service a.s.
žádáme o prodloužení termínu dokončení prací na stavbě 3. etapy sportovní haly
Klimeška do 15. 07. 2020.
Důvodů je několik: nedostatek pracovní síly s ohledem na úbytek zahraničních
pracovníků, dalším důvodem je prodleva prací s ohledem na nařízenou karanténu pro
některé pracovníky. Významným důvodem pro prodloužení termínu dokončení celé akce
je nedodržení objednacích lhůt a včasné nedodání některých komponentů, které jsou
vyráběny v postižených zemích (například slunolamy – výroba Itálie). Všechny tyto
aspekty měly vliv na harmonogram prací, a proto žádáme o prodloužení termínu
dokončení celé akce do 15. 7. 2020, tj. o 5 týdnů déle oproti původnímu termínu.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. 04. 2020 svým usnesením č. 51/20

schválilo návrh rozpočtového opatření, které navýšilo prostředky potřebné pro dokončení
stavby. Proto žádáme o schválení navýšení celkové ceny díla o částku výši 2.599.618,68
Kč včetně DPH. Všechny náklady za vícepráce jsou detailně zpracovány ve změnových
listech, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.
Průběh stavby si vyžádal několik změn, které jsou důvodem pro navýšení ceny:
ZL 1 – ventil na fasádě pro venkovní vodovod ……………………………………………… 10.530,00
ZL 2 - úprava panelů, stěny napojované na stávající halu zasahovaly do opláštění montáž železobetonových dílců – dodatečné kotvení přes úhelníky a chemické kotvy do
stávajících sloupů – složitější postup …………………………………………………………….. 78.000,00
ZL 3 – odpočet zazdívání otvorů …………………………………………………………………. – 27.803,15
ZL 4 - Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce střechy, které vzniklo rozdílem vypočítané
hmotnosti z původní projektové dokumentace, která je podkladem pro sestavení výkazu
výměr pro VŘ a přesné dílenské dokumentace, kterou si připravuje dodavatel stavby
přímo pro své potřeby.. Ve výkazu výměr je započítán spojovací materiál, váha
napojovacích plechů a prořez materiálu pouze odhadem v %. Rozdíl ve skutečnosti činní
6005 kg. Ve vztahu k celkové váze ocelové konstrukce 40294 kg se jedná o navýšení o
15%, což je v souladu s běžnou praxí ………………………………………………………….. 478.386,86
ZL 5 – Zemní práce a uložení chráničky kabelu pro budoucí připojení Cetin …. 45.440,00
ZL 6 – Demontáž a likvidace izolace stěny haly č. 2. Vzhledem k tomu, že stavby haly
není prováděna kontinuálně, bylo nutné pro zimní období uchránit objekt před
promrzáním. Při stavbě 3. etapy je nutné pokračovat a izolaci zlikvidovat ……….
50.681,00
ZL 7 – Navýšení vnitřního obkladu tréninkové haly do výše 3m …………………… 220.782,00
ZL 8 – Změna fasády z panelů – perforované lamely vytvářející siluety postav – přípočet
713.784,65, odpočet – 502.742,50 rozdíl ……………………………………. 211.042,15
ZL 9 – Navýšení slunolamů kotvených na fasádu ……………………………………….. 68.363,46
ZL 10 – Změna osvětlení oproti PD navýšení luxů ………………………………………….. 142.723,90
ZL 11 – Konstrukce pod slunolamy včetně tepelné izolace a fólie …………………. 211.740,00
ZL 12 – změna rozměru spojovacích dveří mezi tréninkovou halou a středním traktem,
vyžádáno provozovatelem pro snadnější disponování s bránami apod. ………. 19.640,00
ZL 13 – Logo na fasádu – deska z 2 kusů hliníkového plechu umístěná na distančním
rámu, podsvětleno LED technologií …………………………………………………………….….. 120.200,00
ZL 14 – změna rozměru nosného profilu pro slunolamy ……………………………….. 14.880,00
ZL 15 – skleněné zastřešení únikového východu ……………………………………………
55.875,00
ZL 16 – Přepočet výměry tepelné izolace a trub. rozvodů, chyba projektu ….. 297.578,43
ZL 17 – Posun stávajícího potrubí vzduchotechniky ………………………………………. 63.030,00
ZL 18 – Bourací práce ve strojovně z důvodu propojení vzduchotechniky ……. 37.136,54
ZL 19 - změna připojovacího potrubí napojení vyústek – hadice …………………. 45.419,00
ZL 20 – Havarijní přepad – jádrové vrtání ……………………………………………………
4.800,00
Všechny tyto položky vznikly na základě jednání na kontrolních dnech, protože byly
shledány potřebné pro provoz a vzhled haly.
6/02 Výsledek zadávacího řízení na stavební práce: „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“
Byla podána pouze 1 elektronická nabídka.
6/03 Výsledek VZMR
Breüerovy sady

- Provedení zemních a stavebních prací – PARK -

Původní projekt obnovy Parku pod Vlašským Dvorem (dnes se vracíme k původním
názvu Breüerovy sady) neobsahoval řadu prvků, které se dnes v parku realizují. Tvůrčí
přínos Ing arch Kubíka, který byl příznivě přijat na prezentaci na ZM esteticky velmi
pozdvihl konečný výsledek, ale přinesl zásadní změny do rozpočtu akce. Jedním ze
sledovaných dotačních ukazatelů je procentuální poměr nákladů na změny při realizaci
oproti výši celkového rozpočtu. Díky množství změn se nám nepodařilo předepsaný
poměr dodržet. Proto jsme do dnešního dne nedokončené a nezahájené práce vyjmuli
z projektu a zařadili je do neuznatelných nákladů. To nikterak neovlivní financování se
strany města, protože výše dotace je daná a neměnná a nelze ji navýšit. Pokud
zůstanou tyto práce součástí celého projektu, budou započítány do změn a tím bude
překročen povolený limit. Pokud je z projektu vyjmeme, do změn se nezapočítávají.
Abychom zadávali tyto vyjmuté akce korektně dle zákona, bylo nutné na ně vypsat
výběrové řízení, které bylo s ohledem na výši nákladů vedeno jako VZMR na stavební
práce. Poptány byly firmy Green project, TS Kutná Hora a Dalfos, která se z důvodu
Název uchazeče

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

pořadí

Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

1.774.035,01

2.146.582,36

1.

GREEN PROJECT s.r.o.

1.848.583,61

2.236.786,19

2.

vytíženosti firmy z výběrového řízení omluvila.
6/50 Smlouva na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020
Dne 25. 5. 2020 požádal osobně p. Josef Tříška, Praha 9, Město Kutná Hora o uzavírku
místní komunikace v majetku Města Kutná Hora, za účelem zajištění a organizace
Sedlecké pouti v roce 2020, ve velmi omezeném rozsahu. Termínem plánované pouti
konané
na
místní
komunikaci
v Palackého
ulici
(st.
Vítězná)
a také na louce, která není v majetku Města, bude prodloužený víkend 4.7 – 6. 7. 2020.
Dnem započetí úplné uzavírky místní komunikace by bylo pondělí 29. 6. 2020 a ukončení
(odjezd, úklid apod.) v úterý 7. 7. 2020.
6/51 Komise pro životní prostředí
Celý zápis naleznete na: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-zivotni-prostredi
6/52 Podnikatelský plán společnosti KH Tebis pro roky 2020 - 2025
Na základě úkolu rady města předkládá jednatel společnosti zpracovaný dokument
Podnikatelský plán společnosti KH Tebis, s.r.o. pro roky 2020 – 2025.
6/53 Informativní zpráva - smluvní vztah se společností TF METALL
RM dne 4. 3. 2020 přijala své usnesení č. 158/20, kterým uložila jednateli společnosti KH
Tebis, s.r.o. úkoly.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 zápis z jednání Komise cestovního ruchu
Zápis z komise cestovního ruchu ze dne 26. 5. 2020 je zveřejněn na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-cestovniho-ruchu
15/02 K ceníku a podmínkám výpůjčky půjčovny kol IC města Kutná Hora

Vzhledem k rozšíření nabídky půjčovny kol Informačního centra města Kutná Hora na
Palackého náměstí a hlavním vlakovém nádraží byl upraven ceník půjčovny a podmínky
výpůjčky.
Ceník půjčovny se rozšířil o cenu výpůjčky 4ks a 5ks kol a byla zrušena cena za
víkendovou výpůjčku.
Kola je nově možné zapůjčit také na pobočce Informačního centra města Kutná Hora na
hlavním vlakovém nádraží. Jedná se o původní (starší) kola z pobočky Palackého
náměstí, která byla nahrazena novými „Kutnohorskými koly“ s jednotnou identitou.
Z tohoto důvodu byly aktualizovány podmínky výpůjčky jízdního kola zvlášť pro každou
pobočku.
15/03 Soutěž „Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte“
Oddělení cestovního ruchu a marketingu připravilo na základě Usnesení zastupitelstva
města č. 64/20 k účtenkové loterii podklady pro soutěž s názvem „Ochutnejte Kutnou
Horu a vyhrajte“. Tato soutěž má sloužit k podpoře místních provozovatelů restaurací,
kaváren, barů, hospod a rychlých občerstvení. Soutěžící jsou v rámci formuláře tázáni na
označení svých oblíbených podniků v Kutné Hoře. Data poslouží Oddělení cestovního
ruchu a marketingu k přípravě gastromapy.

