Důvodové zprávy RM 23. 06. 2020
Odbor kancelář tajemníka
1/01 Zápisy Osadních výborů
Zápis byl předán vedení města a kompetentním odborům k zajištění dotazů a připomínek
OsV.
Zápisy osadních výborů jsou zveřejňovány prostřednictvím kanceláře tajemníka na
webových stránkách: http://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
1/03 Volba přísedících okresního soudu
Z důvodu nedostatku osob ve funkci přísedících požádala předsedkyně Okresního soudu
v Kutné Hoře o podání návrhu 4 kandidátů na zvolení do uvedené funkce dne 5. 3. 2020.
Do současné doby se svou kandidaturou vyjádřili souhlas pouze tři výše uvedení
kandidáti, které předsedkyně soudu navrhla přípisem ze dne 28. 5. 2020 a 9. 6. 2020
jmenovat do funkce, aby mohl být zajištěn řádný chod soudu.
1/06 Uzavření partnerské smlouvy 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.
Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 372/20 ze dne 10. 6. 2020 doporučila
navrhovanou smlouvu schválit.
1/07 Zastoupení města na Valných hromadách spol. VHS Vrchlice Maleč a MVE
Plus
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 roky 2020 a dále, je navrženo pověření po
celou dobu ve funkci starosty města. Rada města doporučila toto pověření schválit
usnesením č. 373/20 ze dne 10. 6. 2020.
1/08 Inf. zpráva k projektu „Realizace varovných protipovodňových opatření
Na základě usnesení RM č. 251/19, kterým byl schválen záměr zažádat o dotaci, byla dne
27. 5. 2019 podána žádost o dotaci na akci „Realizace varovných protipovodňových

opatření pro město Kutná Hora“. Žádost o dotaci byla kladně vyřízena a rozhodnutím
poskytovatele dotace nám byla dotace ve výši 12.370.328,08 Kč přidělena. Celkové
náklady akce jsou rozpočtovány na 17.671.897,27 Kč. Rozdíl částek 5.301.569,19Kč je
výše spoluúčasti města na akci (dotace 70%, účast města 30%).
Dne 10. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo města přijetí dotace z OPŽP:
Usnesení ZM č. 193/19 k realizaci varovných protipovodňových opatření
Zastupitelstvo města Kutná Hora
I. s c h v a l u j e přijetí dotace z Programu 11531 - Operační program životního
prostředí 2014-202, Specifický cíl 1.4 na akci Realizace varovných protipovodňových
opatření pro město Kutná Hora, ident. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087 ve výši
12.370.328,08 Kč dle důvodové zprávy,
II. u k l á d á odboru Kancelář tajemníka provést všechny potřebné administrativní
kroky pro úspěšnou realizaci akce a informovat o nich RM a ZM.
Pro výběr zhotovitele projektové dokumentace byly osloveny 3 projekční kanceláře
zabývající se tímto oborem. V časové lhůtě 15 dnů měly zaslat cenovou nabídku na
zpracování dokumentace dle stanovených požadavků.
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni
realizační dokumentace na Varovný informační systém (VIS), Lokální varovný systém
(LVS) a podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Kutná
Hora:
Technická dokumentace má být zpracovaná v souladu s doporučením aktuální příručky
MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi a dle Základních
požadavků na projekty pro specifické cíle 1.4, aktivity 4.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci
výzev v r. 2015.
Dokumentace má být též v souladu s aktuální metodikou SFŽP výzvy 1. 4. v době
předání dokumentace.
Dokumentace pro výběr zhotovitele bude plynule navazovat na technickou dokumentaci,
která byla přílohou žádosti o dotaci, zpracování tohoto stupně dokumentace bude
upřesnění návrhu varovného informačního systému, lokálního varovného systému. Tj.
návrh koncových prvků vyrozumění, elektronických sirén, vysílacích pracovišť,
hladinoměrů a srážkoměrů.
Dodané cenové nabídky:
cena
cena
projektant
bez DPH
vč. DPH
Ing. Vladimír Pavlík, Projekční kancelář
IČ: 76389570, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky

180 100 Kč

217 921 Kč

Ing. Miroslav Misterka, Havířovská projekční,
(není
plátcem
s.r.o.
235 000 Kč
DPH)
IČ: 06307132, Havířovská 427, 199 00 Praha 9
Ing. Radan Houser, RH elektroprojekt s.r.o.
IČ: 29040388, Za mlýnem 1564/29, 147 00 Praha 195 000 Kč
235 950 Kč
4
Po předložení cenových nabídek referentka krizového řízení doporučila k vybrání nejnižší
cenovou nabídku (přičemž byly u všech nabídek splněny zadané požadavky), tj.
projektant Ing. Vladimír Pavlík.

Rada města tedy dne 27. 5. 2020 schválila uzavření smlouvy s vítězem výběrového
řízení.
Usnesení RM č. 333/20 k poptávkovému řízení pro projekt na rozhlas města
Rada města Kutná Hora
schvaluje
a) výsledek poptávkového řízení na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro
projekt "Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora". Jako
nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Ing. Vladimír Pavlík, IČ:
76389570, se sídlem Najdrova 2183, Roztoky za cenu 217.921 Kč,
b) uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele s vítězem
poptávkového řízení: Ing. Vladimír Pavlík, IČ: 76389570, se sídlem Najdrova 2183,
Roztoky, za cenu 217.921 Kč vč. DPH.
Plánovaný harmonogram:
Dokončit projektovou dokumentaci – tj. do 90 dnů od podpisu smlouvy nebo objednávky
s vybraným dodavatelem projektové dokumentace, tj. cca říjen 2020.
V roce 2020 budou potřeba z rozpočtu města finance pouze na projektovou dokumentaci
(požadavek již zadán), při sestavování rozpočtu je nutné na r. 2021 rezervovat 7 mil. Kč
(70% se městu vrátí).
Dle plánu je akce rozložena na r. 2021 – 2022, tedy 9/2021 se začne montovat již
samotný rozhlas, přes zimu budou práce přerušeny, na jaře 2022 dodělány.
(Pokud město jednotlivé faktury zaplatí a následně doloží OPŽP, ten proplácí peníze do 20
dnů).
1/09 Informativní zpráva k Analýze SMART CITY
V prosinci 2019 město získalo analýzu připravenosti k zavádění konceptu smart city.
Následně jej projednala IT komise, která doporučila seznámit s touto koncepcí
zastupitele, což proběhlo 4. 6. 2020. Zároveň komise doporučila tento dokument
přijmout a v budoucnu se jím řídit při zavádění inovativních opatření. Dokument
obsahuje zhodnocení současného stavu města, ale zároveň poskytuje několik
strategických doporučení pro vedení města.
Jako zcela nezbytné komise vidí zavedení funkce smart city koordinátora, protože tato
funkce je naprosto klíčová pro další rozvoj města. Na tom se shodli i zastupitelé, přítomní
prezentaci této analýzy. Níže uvádíme zkrácený výstup z analýzy zpracovaný členy IT
komise, plnou verzi analýzy naleznete na odkazu: https://mu.kutnahora.cz/mu/analyzasmart-city
Dalším krokem by mělo být vypracování podrobné koncepce smart city, protože analýza
poskytuje pouze obecná doporučení. To by mělo být základem práce koordinátora v
počátečním období po jeho nástupu do funkce.
1/10 Informativní zpráva k činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory
Rada města svým usnesením pověřila místostarostu Víta Šnajdra zajistit projektu
žákovského parlamentu a participativního rozpočtu a Zastupitelstvo města při
schvalování rozpočtu na rok 2020 vyčlenilo prostředky na tento projekt. Tímto
předkladatel informuje Zastupitelstvo města o dosavadním průběhu projektu.
Informativní zpráva pro zastupitelstvo o činnosti Rady školních parlamentů v Kutné Hoře
Od podzimu 2019 začala příprava činnosti školního parlamentu v Kutné Hoře, ve
spolupráci s nadací H21 a všech základních a středních škol v Kutné Hoře, došlo k
ustanovení tohoto orgánu. První setkání žákovského městského parlamentu, pilotního
projektu, který v ČR zatím nebyl realizován, se konalo 13. 12. 2019. Celkem proběhly tři

prezenční setkání a dvě online jednání parlamentu. V této fázi bylo hlavním cílem
participativní rozpočtování, což bylo splněno. Žáci jednotlivých škol připravili celkem 17
projektů
(https://vote.d21.me/cs/info/MestskePebeckoKH/proposals),
které
byly
podrobně představeny a projednány. Z těchto návrhů následně Rada školních parlamentů
Kutné Hory, jak se instituce pojmenovala, vybrala dva vítězné. Projekt „Více zeleně v
Kutné Hoře a okolí“ žáků ZŠ Jana Palacha a projekt Úprava okolí vodní nádrže v Lorci“
studentů Církevního gymnázia. Oba projekty by měly dojít realizace do konce tohoto
roku. Ale ani ostatní projekty nebudou odsunuty a stanou se inspirací pro zlepšování
veřejného prostoru ve městě.
Nejdůležitější je fakt aktivizace žáků našich škol a jejich zapojení do veřejného dění,
Rada školních parlamentů se chce aktivně zapojit do dění v Kutné Hoře, získat oficiální
statut a aktivně ovlivňovat zapojení mladých lidí do utváření veřejného prostoru. Dalšími
cíli je zapojení se do projektu městského participativního rozpočtu, obnovení tradice
Majáles, spolupráce s Nadací UNESCO a další, jak dokazuje přiložený návrh činnosti.
V příloze přikládáme návrh činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory, příklad zápisu
z jednání Rady, harmonogram participativního rozpočtování, který byl ca o měsíc posunut
a návrh zapojení studentů do městské participativního rozpočtování.
Rada školních parlamentů Kutné Hory prokázala svou potřebnost a užitečnost a věřím, že
její činnost bude pokračovat i v příštím roce a že zastupitelstvo opět vyčlení část
prostředků pro její participativní rozpočtování.
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.
Vzhledem k rozsahu předkládaného materiálu je Závěrečný účet za rok 2019 pouze
v elektronické podobě na odkazu zde:
http://www.mu.kutnahora.cz/mu/zaverecny-ucet-1
(odkaz OBČAN / SAMOSPRÁVA / HOSPODAŘENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA / ZÁVĚREČNÝ
ÚČET)
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.
Rozpočtová skladba
OdPa SpPo OrJ
Text
schvále uprav
ný
ený
UR po
úprava
rozpoč
rozpo
úpravě
et
čet
1122
209
DPPO za obec
0
0 14 321 810
14 321 810
0
6399
5362
209
Placená daň DPPO
0
0 14 321 810
14 321 810
0

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.
Předkládáme Zastupitelstvu města návrh na prominutí místního poplatku z pobytu 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.
Predikce na rok 2020

OBCE (vč. Prahy)
Obce - daňový příjem (tis. Kč)
Daňové příjmy celkem
z toho:
DPFO
z toho:
ze závislé činnosti (placená plátci)
z přiznání (placená poplatníky)
vybíraná srážkou
DPPO
z toho:
DPPO
DPPO placená obcemi
DPH
Daň z nemovitých věcí
Daň z hazardních her
Daňové příjmy dle RUD za obce

Srovnání skutečnost 2019 vs. predikce vs. dopad koronaviru

únor 2020 vs. 2019 duben 2020 vs. 2019 duben 2020 vs. únor 2020
Rozpočtová únor 2020
21.4.2020
Skutečnost 2019
rozdíl
% změna
rozdíl
% změna
rozdíl
% změna
245 198 855 259 800 000 261 600 000 221 900 000 16 401 145 + 6,7% -23 298 855
-9,5%
-39 700 000
-15,2%
61 248 261

65 500 000

65 700 000

51 800 000

4 451 739

+ 7,3%

-9 448 261

-15,4%

-13 900 000

-21,2%

54 881 617
1 491 905
4 874 736
53 216 448

59 600 000
1 100 000
4 900 000
52 400 000

59 500 000
1 200 000
5 100 000
53 600 000

48 700 000
100 000
2 900 000
39 600 000

4 618 383
-291 905
225 264
383 552

+ 8,4% -6 181 617
-19,6% -1 391 905
+ 4,6% -1 974 736
+ 0,7% -13 616 448

-11,3%
-93,3%
-40,5%
-25,6%

-10 800 000
-1 100 000
-2 200 000
-14 000 000

-18,2%
-91,7%
-43,1%
-26,1%

45 518 828 45 100 000 45 700 000 31 800 000
181 172 + 0,4% -13 718 828
7 697 620
7 200 000
7 800 000
7 800 000
102 380 + 1,3%
102 380
102 499 479 113 000 000 113 300 000 102 600 000 10 800 521 + 10,5%
100 521
10 908 764 11 400 000 11 100 000 11 100 000
191 236 + 1,8%
191 236
5 163 533
5 000 000
5 300 000
4 200 000
136 467 + 2,6%
-963 533
220 175 332 235 000 000 235 800 000 197 300 000 15 624 668 + 7,1% -22 875 332

-30,1%
1,3%
0,1%
1,8%
-18,7%
-10,4%

-13 900 000
0
-10 700 000
0
-1 100 000
-38 500 000

-30,4%
0,0%
-9,4%
0,0%
-20,8%
-16,3%

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 březen – 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.
(ke 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.
Odbor správy majetku
3/01 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková)
Paní Pekárková požádala o koupi části pozemku p. č. 672/1 (zahrada) o výměře 233 m 2
v k. ú. Kutná Hora. Jedná se o část městského pozemku, která tvoří funkční celek
se zahradou a rodinným domem ve spoluvlastnictví žadatelky.
3/02 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Pan Hubička požádal o prodej části městského pozemku p. č. 4512/2 o výměře cca 230
m2 v k. ú. Kutná Hora. Jedná se o část prostranství před budovami ve vlastnictví
žadatele.
3/03 Nová pravidla prodeje majetku formou VŘ
OSM zpracoval nová pravidla prodeje městského majetku. Pro zjednodušení orientace
občana v těchto pravidlech navrhl odbor správy majetku sloučit pravidla pro prodej
bytových, nebytových a ostatních nemovitostí do jednoho znění.
3/04 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.
Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15
Návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení zůstatku Fondu regenerace
města Kutné Hory z roku 2019 ve výši 477 682,- Kč.
4/02 Roční monitorovací zpráva UNESCO 2019
Ing. Arch. Jiří Mrázek, pracovník Národního památkového ústavu, Územního odborného
pracoviště středních Čech v Praze, vypracoval roční monitorovací zprávu o statku
zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2019.
Zpráva identifikuje kulturní statek popisem památky zapsané na Seznam UNESCO a
zároveň popisuje ochranu a správu statku. Nejdůležitější je informace o stavu zachování
autenticity (původnosti) památky UNESCO, kde Národní památkový ústav mimo jiného
uvádí, cituji: „Stav nezměněn, autenticita zůstává nadále mimořádně vysoká.“
4/03 Veřejnoprávní smlouvy FRM KH na 2020
Zastupitelstvo města Kutné Hory na svém jednání dne 28.4.2020 usnesením č. 41/20
schválilo rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok
2020 ve výši 1 917 900,- Kč na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a
usnesením č. 42/20 rozdělení finančních prostředků v celkové výši 487 800,- Kč na
majetek ve vlastnictví církví. Na základě novely zákona č. 24/2015 Sb., je zapotřebí
veřejnoprávní smlouvu předložit k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kutná Hora.
4/04 Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře 2021 - 2026
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.
4/05 Klub Vopičí koule – žádost o mimořádnou finanční podporu
Jednorázová finanční podpora klubu Vopičí koule v Kutné Hoře ve výši 50 000,- Kč, jehož
provozovatelem je pan Jakub Košťálek

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
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 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18
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.
4/08 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.
4/09 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.

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Přehled vlastníků pozemků ploch pro bydlení v ÚP Kutná Hora
Přehled byl zpracován na základě usnesení zastupitelstva města Kutná Hora č. 48/20 ze
dne 28. 4. 2020 k územnímu plánu Kutná Hora - plochy pro bydlení, cit. „Zastupitelstvo
města ukládá zpracovat přehled vlastníků pozemků, které jsou v návrhu územního plánu
zařazeny do zastavitelných ploch jako plochy pro funkci bydlení, případně plochy pro
funkci smíšenou obytnou.“
Odbor investic
6/50 Smlouva kupní - pozemky a infrastruktura v ul. V Zákoutí
Níže uvedení stavebníci a vlastníci pozemků v ulici V Zákoutí, včetně dopravní a
technické infrastruktury - „Novostavba bytových domů Kutná Hora – Karlov“, již před
započetím stavby vyjádřili svůj zájem, že po vybudování všeho uvedeného přenechají za
symbolickou částku pozemky, stavby komunikací (součástí jsou zpevněné plochy,
chodníky, parkoviště, dešťová kanalizace, sadové úpravy), síť veřejného osvětlení a
dětské hřiště do vlastnictví Města Kutná Hora.
6/51 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy-LOZ
Dne 16. 4. 2020 jsme obdrželi žádost o dotaci ve výši 100 000 Kč paní Petrů,
předsedkyně místní organizace Ligy na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/18,
Čáslav. Město Kutná Hora přispívá každý rok finančními prostředky na činnosti prováděné
výše uvedenou organizací.
6/52 Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 2/2020
Technické oddělení odboru investic předkládá zastupitelstvu města ke schválení
předložený text Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 2/2020,
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství (dále jen Vyhláška).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Prodloužení plnění termínu usnesení - Stabilní fond
Aktualizovaný koncept Pravidel pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro
podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora byl připraven a předložen
k projednání a připomínkám komisi pro sociální záležitosti dne 14. 3. 2020.
Komise pro sociální záležitosti však s ohledem na nouzový stav spojený s pandemií
onemocnění COVID-19 nezasedala a Pravidla projednala až dne 3. 6. 2020, kdy bohužel
členové nenalezli schodu při stanovení účelu prostředků Stabilního fondu.
Souhlasné stanovisko komise pro sociální záležitosti je podstatné pro dopracování
aktualizace jmenovaných Pravidel.
S ohledem na výše uvedené se navrhuje prodloužení termínu plnění usnesení ZM č.
14/20 ze dne 28. 1. 2020 do 30. 9. 2020.
Oddělení interního auditu
8/01 Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 01/2020
Usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 60/2018 ze dne 13.3.2018 byla
schválena Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 02/2018 o nočním klidu (dále
jen OZV). Touto OZV jsou stanoveny výjimky z nočního klidu, který je vymezen v § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích na dobu od 22.00 do 6.00 hod.
Seznam výjimek z nočního klidu, respektive stanovení dnů, ve kterých je v Kutné Hoře
výjimečně vymezena doba nočního klidu na dobu od 24.00 do 6.00 hodin, je uveden
v Příloze č. 1 OZV.

Předkládanou Obecně závaznou vyhláškou č. 01/2020 je stanoven seznam výjimek
z nočního klidu v Kutné Hoře pro rok 2020 formou změny Přílohy č.1 OZV č. 02/2018.
Ostatní ustanovení OZV č. 02/2018 zůstávají beze změny.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 K závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2019
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO dne 7. 5. 2020 schválila závěrečný účet a
vyslovila souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2019 bez výhrad.
15/02 K Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
Město Kutná Hora schválilo usnesením zastupitelstva města č. 178/18 ze dne 11. 9.2018
vznik právnické osoby s názvem Destinace Kutnohorsko a Kolínsko z. s. (dále jen
„DMO“). Na ustavující schůzi DMO dne 29. 4. 2019 byl přijat název Turistická oblast
Kutnohorsko a Kolínsko z. s.
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L,
vložce číslo 72054 takto: Spisová značka L 72054 vedená u Městského soudu v Praze;
Název: Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.; Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1,
Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora; Identifikační číslo: 08322031.
Spolek je zřizován za účelem všestranného rozvoje destinace. Mezi činnosti, pomocí
kterých spolek naplňuje svůj účel a cíle, patří především podpora rozvoje domácího i
zahraničního cestovního ruchu v destinaci prostřednictvím přípravy a realizace společné
marketingové strategie destinace Kutnohorsko a Kolínsko a následné realizace
marketingových aktivit.
Chod a aktivity DMO jsou financovány z příspěvků členů a z dotačních prostředků.
Nutnou podmínkou pro to, aby DMO mohla žádat o prostředky z Národního programu
podpory cestovního ruchu ČR, je získání certifikace agenturou CzechTourism na základě
kladného stanoviska krajské organizace destinačního managementu (v tomto případě
Středočeskou centrálou cestovního ruchu).
Rada Středočeského kraje schválila
usnesením č. 014-30/2019/RK ze dne 30. 09. 2019 Pravidla pro organizace destinačního
managementu, kterými se stanovuje postup a náležitosti žádosti o udělení kladného
Stanoviska Středočeského kraje k žádosti o certifikaci (dále též „Pravidla“).
V článku 2 bod c) Pravidel je stanovena podmínky pro zahrnutí obce do DMO pro
potřeby certifikace a to předložení: „usnesení zastupitelstva obce se souhlasem ke vstupu
do právnické osoby, která žádá o certifikaci jako DMO, a ze kterého je zřejmé, že tímto
obec poskytuje své katastrální území pro činnost DMO v cestovním ruchu“.
Pro úspěšné získání certifikace DMO je nutné u všech zakládajících členů přijmout nové
usnesení zastupitelstva obce a schválit / vzít na vědomí členství ve spolku s názvem
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s a poskytnutí katastrálního území pro činnost
DMO v cestovním ruchu.

