Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 24.června
2020
Usnesení č. 425/20 k rozpočtovému opatření KT č. 3 - nákup kopírovacího stroje
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků z neinvestiční položky drobný hmotný majetek na položku investiční z důvodu
nakoupení kopírovacího stroje ve výši 43.789,90 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 30.06.20
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření KT č. 3 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm. a)
z. č. 250/2000 Sb.)
Částka: 43.789,90 Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k přesunu
rozpočtových prostředků z neinvestiční položky drobný hmotný majetek na položku
investiční z důvodu nakoupení kopírovacího stroje ve výši 43.789,90 Kč. Nákup
kopírovacího stroje proběhnul na základě dlouhodobé spolupráce s dodavatelem a
potvrzením výhodné ceny průzkumem trhu.
OdPa

SpPo

OrJ

text
Drobný hmotný
majetek

6171

5137

2059

6171

6125

2059 Výpočetní technika

SR

UR

Úprava

UR

1 030 000

1 030 000

-43 789,90

986 210,10

0,00

0,00

43 789,90

43 789,90

Usnesení č. 436/20 k rozpočtovým opatřením OSM č. 10 - 11/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/20, kterým se navyšuje výdajová
položka cihelna - rekonstrukce o částku 1.120.000 Kč, a to na úkor položky ZS investice,
b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 11/20, kterým se navyšuje výdajová
položka KD Lorec - opravy a údržba o částku 350.000 Kč, a to na úkor investiční položky
KD Lorec.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 29.06.20

Důvodová zpráva:
1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/20 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 1.120.000,-- Kč

Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/20, kterým dochází k navýšení
investiční výdajové položky cihelna - rekonstrukce o částku 1.120.000,-- Kč, a to na úkor
investiční výdajové položky ZS - investice.
V objektu v Trebišovské ulici čp. 611 v Kutné Hoře sídlila v minulosti mateřská školka
a nyní je záměr vrátit se k využití objektu pro mateřskou školku. Odbor správy majetku
byl pověřen připravit pro současného uživatele části objektu Oblastní charitu Kutná Hora
prostory v areálu bývalé cihelny. Prvním krokem bylo vypsání poptávkového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku sestavy obytných kontejnerů pro osoby
bez domova a nízkoprahové denní centrum (viz materiál 3/01). Poptávkové řízení bylo
ukončeno dne 15.6.2020, nejnižší cenová nabídka je ve výši 1.118.830,-- Kč. Vzhledem
k tomu, že nemáme ve schváleném rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky na úpravu
areálu bývalé cihelny pro uvedené účely, předkládáme návrh na rozpočtové opatření
z položky ZS – investice. Finanční prostředky na této položce byly schváleny pro realizaci
odvlhčení střešní konstrukce haly zimního stadionu. Výběrové řízení na tuto akci bylo
radou města zrušeno, a proto navrhujeme část finanční prostředků převést na položku
cihelna – rekonstrukce.
Informativní přehled finančních prostředků
Položka
ZS - investice
Schválený rozpočet
K 1.1.2020

1.095.650,-- Kč

Stav položky
k 15.6.2020

Úprava RO

Zůstatek položky

OSM č.10/20

ZS – investice

Po odečtení již
vyčerpaných nebo
objednávkou
zablokovaných
prostředků

Převod na položku
cihelna rekonstrukce

po úpravě –
prostředky do konce
roku 2020 včetně
plánované
rekonstrukce
osvětlení ZS

5.195.650,-- Kč

-1.120.000,-- Kč

4.075.650,-- Kč

Informativní přehled finančních prostředků
Položka
Cihelna rekonstrukce
Schválený rozpočet
k 1.1.2020

0
Rozpočtová skladba:

Stav položky
k 15.6.2020
Po odečtení již
vyčerpaných nebo
objednávkou
zablokovaných
prostředků (PD na
přípravné práce pro
nízkoprahové denní
centrum)

280,-- Kč

Úprava RO

Zůstatek položky

OSM č.10/20

Cihelna –
rekonstrukce po
úpravě vč.plánované
dodávky buněk

Převod na dodávku
buněk

+ 1.120.000,-- Kč

1.120.280,-- Kč

Rozpočet v Kč
OdPa

3412

SpPo

6121

Správce

Text

ZS – investice
ORG 16420

2956

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

1.095.0650,-

5.195.650,-

-1.120.000,- 4.075.650,--

Cihelna –
rekonstrukce
3613

6121

ORG 15001

2956

0

39.000,--

1.120.000,-

1.159.000,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/20 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 350.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 11/20, kterým se navyšuje výdajová
položka KD Lorec – opravy a údržba o částku 350.000,-- Kč, a to na úkor investiční
položky KD Lorec.
Odbor správy majetku má v roce 2020 v plánu položku KD Lorec investice se záměrem
osazení nových oken vč. zastínění a rozšíření ochrany objektu instalací aktivního
hromosvodu. Vzhledem k tomu, že se odboru podařilo vysoutěžit plánované investiční
akce za lepší ceny, navrhujeme přesun většiny zůstatku do oprav uvedeného objektu.
Schválený rozpočet na opravy kulturního domu Lorec ve výši 100.000,-- Kč pokrývá jen
nejnutnější opravy (havárie).
Informativní přehled finančních prostředků
Položka
KD – Lorec
(investice)
Schválený rozpočet
K 1.1.2020
1.000.000,-- Kč

Stav položky
k 15.6.2020
Po odečtení již
vyčerpaných nebo
objednávkou
zablokovaných
prostředků
380.300,-- Kč

Úprava RO

Zůstatek položky

OSM č.11/20

KD - LOREC

Převod na položku

po úpravě – volné
prostředky do konce
roku 2020

KD Lorec – opravy
a údržba
- 350.000,-- Kč

Cca 30.000,-- Kč

Informativní přehled finančních prostředků
Položka
KD Lorec – opravy a
údržba
Schválený rozpočet
k 1.1.2020

Stav položky
k 15.6.2020

Úprava RO

Zůstatek položky

OSM č.11/20

KD LOREC – opravy
a údržba po úpravě

Po odečtení již
vyčerpaných nebo
objednávkou
zablokovaných
prostředků

100.000,-- Kč

71.445,21 Kč

+ 350.000,-- Kč

421.445,21 Kč

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

1.000.000,-

1.000.000,-

-350.000,--

650.000,--

KD Lorec
3613

6121

2956

ORG 12017
KD Lorec –
opravy a
údržba

3613

5171

2956

ORG 12017

100.000,--

100.000,--

+350.000,-- 450.000,--

Usnesení č. 443/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - přesun prostředků z položky Sport rezerva ve výši 50.000 Kč na položku - TJ Sokol Malín z. s. - broušení a nátěry
kovových konstrukcí,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ
Sokol Malín z. s. na broušení a nátěry kovových konstrukcí ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková
Termín : 24.07.20

Důvodová zpráva:
a) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 50 000,- Kč

Zdůvodnění:
Dne 4. 6. 2020 byla našemu odboru doručena žádost o dotaci TJ Sokol Malín z.s. ve výši
50 000,- Kč na broušení a nátěry kovových konstrukcích v areálu fotbalového hřiště,
které je v majetku města. Předpokládané náklady činí částku 60 tis. Kč.
Prvotně byl osloven pan Jiří Mrázek, který zpracoval cenovou nabídku ve výši cca 150
tis.Kč, - viz. příloha žádosti. Vzhledem k jeho výši se organizace dohodla vyřešit situaci
pouze nákupem materiálu a práce zajistit formou DPP z řad členů TJ.
Z výše uvedeného důvodu předkládáme RM požadavek na rozpočtové opatření, kterým
dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z OrJ 2867 – Sport rezerva na
Orj 2867 org. 43565 – TJ Sokol Malín, z.s.
Rozpočtová skladba v Kč:
OrJ

OrgC

schválený
rozpočet

OdPa

SpPo

3419

5222

2867 43565 TJ Sokol Malín, z.s.

3419

5901

2867

0

Text

Sport - rezerva

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

164 119,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

Usnesení č. 444/20 k příspěv. programu - malé projekty - sport - III. čtvrtletí
2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu
v kategorii "malé" projekty (do 5.000 Kč) v oblasti sportu, přijatých v termínu do 7. 6.
2020 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2020,
II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro:
ASOCIACE TOM ČR, TOM 3102, KOLÁČ - 5.000 Kč,
Jan Váňa - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 24.07.20

Důvodová zpráva:
V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu malých a
velkých projektů Města Kutná Hora na rok 2020 předkládáme Radě města Kutná Hora
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii malé projekty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč
v oblasti sportu, přijatých v termínu do 7. 6. 2020 - realizace projektu v III. čtvrtletí
2020.
Projekt: „Havířský cykloorienťák & závod rodin s dětmi“ je závod smíšených dvojic, ke
kterému je připojena samostatně kategorie „rodiny s dětmi“
Projekt: „Sportovní den mládeže s TAJV v K. Hoře“ – sportovně-edukační program pro
děti a mládež.

Přehled žádostí o příspěvek v roce 2020 a rozdělení příspěvků v Kč –
příspěvkový program oblast číslo 2 - sport – malé projekty III. čtvrtletí 2020
Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Název projektu

Celkové
náklady na
projekt

Požadovaná
výše příspěvku

Přiznaná výše
příspěvku
v Kč

04/M/SPORT/2020010

ASOCIACE
TOM ČR,
TOM 3102
KOLÁČ

Havířský
cykloorienťák &
závod rodin s dětmi

10 000,00

5 000,00

5 000,00

Sportovní den
mládeže s TAJV
v Kutné Hoře

15 000,00

5 000,00

5 000,00

25 000,00

10 000,00

10 000,00

04/M/SPORT/2020011

Celkem

Jan Váňa

Usnesení č. 449/20 k přís.programu - malé projekty - vzdělávání a volný čas III.čtvrtl.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé
projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020 (do 5.000 Kč) přijatých v řádném termínu
do 9. 3. 2020,
II. s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávních smluv pro:
Cesta životem bez bariér, z. s. - 5.000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora - 4.410 Kč,
VOŠ a Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Kutná Hora - 5.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 30.06.20
Důvodová zpráva:
V souladu se Zásadami hodnocení došlých žádostí o dotaci z programu Malé projekty
vzdělávání a volný čas pro rok 2020 předkládáme Radě města Kutná Hora na vědomí
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii malé projekty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč
v oblasti výchovy a vzdělávání.
Jedná se o žádosti podané v systému Grantys v termínu do 9. 3. 2020, realizace projektů
náležela do druhého čtvrtletí roku 2020. Celkem bylo řádně podáno šest žádostí o dotaci
na projekty, které splnily stanovené podmínky a mohly získat dotaci.
Vzhledem k letošním mimořádným opatřením byli předkladatelé projektů osloveni a
vyzváni k vyjádření předpokladu uskutečnění projektu či jeho zrušení.

V Přehledu žádostí o dotaci v roce 2020 na malé projekty v oblasti vzdělávání – II.
čtvrtletí jsou uvedeny projekty, které musely být zrušeny, a projekty, jejichž realizaci
žadatelé odložili a v současné době ji připravují.
Cesta životem bez bariér se v návaznosti na „rozvolňování“ mimořádných podmínek
rozhodla projekt pro zdravotně handicapované děti realizovat a dne 12. 6. 2020 oznámila
realizaci projektu na sobotu 20. 6. 2020. Jedná se o výlet dětí (vozíčkářů) a jejich
doprovodů do Babiččina údolí včetně poznávání přírodní lokality (příspěvek na dopravu
autobusem z Kutné Hory).
Dle podmínek Dotačních programů by dotace po ukončení realizace projektu nemohla
být poskytnuta. V mimořádných podmínkách letošního roku však navrhujeme
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace schválit.
Oblastní charita Kutná Hora projekt (poznávání a péče o živočichy - chov rybiček,
spojená výtvarná soutěž) uskuteční v období prázdnin až září.
VOŠ a SPŠ Kutná Hora bude projekt (prevence sociálně patologických jevů) realizovat
v novém školním roce.
Žadatel Lesní mateřská škola Prostor plus, z.s. předpokládal posunutí termínu konání
akce a realizaci svého projektu v červnu 2020. Požádal tedy již o schválení finančních
prostředků. Stalo se tak usnesením rady města č. 273/20 ze dne 22. 4. 2020. Ihned po
schválení však oznámil zrušení realizace projektu.
Předkládáme ke schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Přehled žádostí o dotaci v roce 2020 a rozdělení příspěvků v Kč pro malé projekty v oblasti
vzdělávání a volný čas - II. čtvrtletí
Číslo projektu

Předkladatel
žádosti

Název projektu

02/M/VZDEL/2020-003 Lesní mateřská
škola Prostor
plus, z.s.

Cirkus v zahradě

02/M/VZDEL/2020-004 Cesta životem
bez bariér, z.s.

Po stopách Babičky

02/M/VZDEL/2020-005 Spolek Malíňačky

Celkové
náklady
na
projekt

Požadovaná
výše
příspěvku

Přiznaná výše
příspěvku v Kč

8 000

Schváleno a
žadatelem
5 000 zrušeno

9 400

5 000 5 000,00

Čarodějnice Malín
2019

5 900

Žadatelem
3 900 zrušeno

02/M/VZDEL/2020-006 Oblastní charita
Kutná Hora

Všichni jsme děti
matky Země - II

6 060

4 410 4 410,00

02/M/VZDEL/2020-007 Hasičský
sportovní klub
Kutná Hora, z.s.

Den otevřených
dveří

6 500

5 000 Žadatelem
zrušeno

02/M/VZDEL/2020-008 VOŠ a Střední
průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní
jazykové zkoušky
Kutná Hora
Celkem

Projekt Sám sebou
I

17 680

II. čtvrtletí
2020

5 000 5 000,00

53 540

28 310

14 410,00

Usnesení č. 462/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 7/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 7/20, kterým dochází ke zřízení
investiční rozpočtové položky Přechod pro chodce Novodvorská ve výši 335.129,40 Kč a
ke zřízení investiční rozpočtové položky Osvětlení přechodu Novodvorská ve výši
253.308,30 Kč a to na úkor investiční rozpočtové položky Rekonstrukce komunikace ve
výši 588.437,70 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 01.07.20

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 7/20 – přesun rozpočtových prostředků
dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.
Částka: 588.437,70 Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh INV-TO č. 7/20, kterým dochází ke zřízení investiční rozpočtové
položky Přechod pro chodce Novodvorská ve výši 335.129,40 Kč a ke zřízení investiční
rozpočtové položky Osvětlení přechodu Novodvorská ve výši 253.308,30 Kč a to na úkor
investiční rozpočtové položky Rekonstrukce komunikace ve výši 588.437,70 Kč.
V posledních několika letech byl Městu opakovaně předkládán požadavek Malínských
občanů na realizaci přechodu pro chodce v městské části Malín, za zrekonstruovaným
Malínským mostem. Technické oddělení odboru investic, po odsouhlasení komisí dopravní
i radou města, tedy v loňském roce objednalo u odborné dopravní kanceláře Ing. Kejvala
vyhotovení projektové dokumentace, která řeší současně výstavbu chodníkových zálivů
stávajících chodníků v Novodvorské ulici a doplňkového osvětlení tohoto nového
přechodu pro chodce. V rozpočtu Města na rok 2020 nebyla přímo vytvořena investiční
položka na realizaci tohoto přechodu pro chodce, proto doporučujeme použití finančních
prostředků z rozpočtové položky odboru investic.

Rozpočtová skladba:
OdPa SpPo

OrJ

OrgC

text

SR

UR

Úprava

UR

2219

6121 2490

00000

Rekonstrukce komunikace

0

10.000.000,-- -588.437,70 9.411.562,30

2219

6121 2460

23003

Přechod pro chodce
Novodvorská

0

0 +335.129,40

335.129,40

3631

6121 2460

25470

Osvětlení přechodu
Novodvorská Ka 01

0

0 +253.308,30

253.308,30

Usnesení č. 465/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami,
kterým se snižuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 36.000 Kč na
kalendářní rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.07.20
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OSZ č. 5 - snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
c) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 36.000,- Kč
Zdůvodnění: Dne 10.1.2020 jsme obdrželi Rozhodnutí Úřadu práce České republiky –
krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
kterým nám byl přiznán příspěvek ve výši 1.008.000 Kč (rozhodnutí č.j. 7701/20/PB).
Dne 28.5.2020 nám bylo doručeno rozhodnutí (č.j. 88599/20/PB), kterým dochází ke
snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2020 z důvodu ukončení a
změn v dohodách o výkonu pěstounské péče. Příspěvek náleží v plné výši tj. 48 000,- Kč
pokud dohoda trvá po celý kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení
dohody, musí být příspěvek pokrácen a vrácen a to ve výši 36.000,- Kč. (Částka státního
příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2020 činí 972.000,- Kč.)
V závislosti na výše uvedeném předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým
dochází ke snížení příjmů a současně ke snížení výdajů, za účelem pokrytí nákladů na
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
Rozpočtová skladba v Kč:

Rozpočtové opatření OSZ č. 5
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