Důvodové zprávy RM 15. 07. 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 Návrh rozpočtového opatření KT 4, 6, 7/20
Rozpočtové opatření KT č. 4 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 10.000 Kč
Zdůvodnění: V souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlášených
ministrem vnitra na den 20. června 2020 předkládáme návrh na rozpočtové opatření,
kterým zapojujeme do rozpočtu přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu
na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami.
OdPa
6115

SpPo

OrJ

UZ

Text

SR

UR

úprava

UR

4111

2059 98074 Volby - Bernardov

0

0

10 000

10 000

5xxx

2059 98074 Volby - výdaje

0

0

10 000

10 000

Rozpočtové opatření KT č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 1.680 Kč
Zdůvodnění: Dne 25. 6. 2020 byla na bankovní účet města připsána dotace - doplatek
na nové volby do zastupitelstev obcí konané v r. 2019 v požadované výši 1.680 Kč.
OdPa

SpPo

OrJ

kap

6402

2222

2059

98 074

6171

5901

2200

schválený upravený
rozpočet rozpočet

Text

UR po
úpravě

úprava

FV - dotace z roku 2019

0

0

1 680

1 680,00

Neinvestiční rozpočtová
rezerva

255 098,00

673 748,01

1 680,00

675 428,01

Rozpočtové opatření KT č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 33.320 Kč
Zdůvodnění: Dne 25. 6. 2020 byla na bankovní účet města připsána dotace - doplatek
na sčítání domů a bytů v roce 2019 v požadované výši 33.320 Kč.
OdPa

SpPo

OrJ

UZ

text

6402

2222

2059

Dotace - sčítání domů
98018
a bytů

2169

5021

2050

98018

OrgC 62008 - sčítání
domů a bytů

SR

UR

Úprava

UR

0,00

0,00

33 320,00

33 320,00

0,00

0,00

33 320,00

33 320,00

Rozpočtové opatření KT č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 22.872,06 Kč
Zdůvodnění: Dne 26. 6. 2020 byla na bankovní účet města připsána dotace - doplatek
na volby do Evropského parlamentu konané v r. 2019 v požadované výši 22.872,06 Kč.
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

SpPo

OrJ

UZ

Text

6402

2222

2059

98 348

FV - volby do
Evropského
parlamentu konané v
r. 2019

schválený
rozpočet

0

upravený
rozpočet

úprava

0

22 872,06

UR po
úpravě

22 872,06

6171

5901

Neinvestiční
rozpočtová rezerva

2200

255 098,00

575 428,01

22 872,06

598 300,07

Rozpočtové opatření KT č. 9 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 300.000 Kč
Zdůvodnění: Usnesením ZM č. 98/20 ze dne 23. 6. 2020 bylo schváleno poskytnutí
neúčelového daru ubytovatelům ve městě Kutná Hora, kteří si o to požádají. Místní
poplatek z pobytu zůstává nezměněn a ubytovatel si může požádat o poskytnutí
neúčelového daru, k žádosti bude přiloženo i přiznání k danému místnímu poplatku za
dané období od 1. 7. - 30. 9. 2020. Po jeho úhradě bude moci být částka „refundována“
formou neúčelového daru. Odhadovaná výše placených poplatků je 300 tis. Kč, kdy 200
tis. Kč se převede z neuskutečněného procesního auditu a 100tis. Kč z rozpočtové
rezervy.
OdPa

SpPo

OrJ

kap

6171

5169

2059

4

6171

5901

2200

2142

5212

2059

Text
Externí procesní audit
Neinvestiční rozpočtová
rezerva
Neúčelový dar pro
ubytovatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

200 000,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

255 098,00

675 428,01

-100 000,00

575 428,01

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

1/03 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
1/05 Konečná zpráva o průběhu likvidace – Služby města Kutné Hory s.r.o.
Kanceláři tajemníka byla doručena zpráva likvidátora o aktuálním stavu likvidace spol.
Služby města Kutná Hora v likvidaci.
1/06 Pracovní skupina – pozice SMART MANAGER
Usnesením zastupitelstva města bylo radě města uloženo připravit a zřídit pozici SMART
CITY MANAGERA. Z toho důvodu předkladatel navrhuje zřízení pracovní skupiny, která by
radě města předložila návrh, jak by tato pozice měla být zřízena, jaké podmínky by pro
vytvoření pozice měly být stanoveny a návrh konkrétní náplně činnosti pozice.
1/07 Podnět k odvolání ředitelky Školní jídelny, p. o.
Kanceláři tajemníka byl doručen podnět adresovaný radě města k odvolání ředitelky
příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. V souladu s pravidly pro vyřizování
stížností je podnět předkládán k projednání radě města s tím, že je na radě města, zda a
jaké opatření k zaslanému podnětu přijme. Přílohou podnětu je stížnost zaslaná
Inspektorátu práce, kde jsou uvedeny konkrétní důvody podaného podnětu. Ředitelce
Školních jídelen KH byla stížnost zaslána na vědomí a byla pozvána na jednání rady
města, aby se ke skutečnostem uvedených v podnětu vyjádřila.
1/08 Výpůjčka sochy Českému muzeu stříbra, p. o.,
Dne 10. 7. 2020 byla městu doručena žádost o výpůjčku sochy Bolestného Krista. Ta je
v současné době ve výpůjčce Průvodcovské služby, která však k dalšímu zapůjčení
potřebuje souhlas města Kutná Hora.

Odbor správy majetku
3/01 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/02 K uzavření dodatku na změnu nájemce (pozemky v k.ú. Kutná Hora)
Rada města dne 10.6.2020 usnesením č. 386/20 schválila vyvěšení záměru na změnu
nájemce u nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 612/8, p.č. 612/16, p.č. 612/22
vše k.ú. Kutná Hora. Záměr na změnu nájemce byl zveřejněn na úředních deskách
od 10.6.2020 do 29.6.2020 a během zveřejnění nebyla vznesena žádná připomínka.
3/03 Prominutí úroků z prodlení
Nájemce nebytových prostorů požádal o prominutí úroku z prodlení, který byl naúčtován
za opožděně uhrazený předpis nájemného za 2.Q 2020. Ve své žádosti uvádí snížení
příjmů z důvodu vyhlášení nouzového stavu koronavirové infekce.
3/04 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/05 Vyhlášení VŘ č. SN 15/20 na pronájem bytu v ul. Benešova
Na základě doporučení Bytové komise rady města předkládá odbor správy majetku návrh
na vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/20 na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+kk
ve 3. podlaží domu č.p. 647, ul. Benešova, Kutná Hora, určeného dle sociální potřebnosti
pro nízkopříjmové uchazeče.
3/06 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/07 Návrh na zahájení VZMR – „Zajištění úklidových prací v bytovém domě Benešova
632- 638“
STAŽENO (NÁHRADOU je č. 3/17)
3/08 K uzavření NS – č.p. 167, Jana Palacha, KH – Sparta Kutná Hora, z.s.
Na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 05/20 dne 27.5.2020 byl zaslán spolku
Sparta Kutná Hora, z.s. návrh na uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání. Spolek zaslal k návrhu připomínky, které jsou předloženy radě města.
3/09 Návrh na zahájení VZMR – „ Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního
stadionu Kutná Hora“

Na zimním stadionu Kutná Hora je původní osvětlení ledové plochy z doby výstavby v roce 2001.
Rekonstrukcí by došlo k instalaci nového osvětlení LED s možností plynulé regulace včetně nouzových
svítidel.
3/10 K ukončení VŘ č. SN 14/20 a vyhlášení VŘ č. 16/20
Ukončení výběrového řízení č. SN 14/20 na pronájem prostor sloužících podnikání
v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora (masérna) bez vítěze z důvodu nezájmu a
vyhlášení nového výběrového řízení č. SN 16/20.
3/11 K uzavření dodatku k NS – Vodafone Czech Republic a.s.
V roce 2000 byla mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Vodafone
Czech Republic a.s. jako nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou
do 31.12.2026 za účelem umístění a provozování anténního zařízení v budově č.p. 206,
Pirknerovo náměstí, Kutná Hora. Nyní nájemce žádá o možnost prodloužení smluvního
vztahu do 31.12.2030, neboť má záměr vyměnit a osadit nové anténní prvky na vysílači
pro novou technologii. Modernizace sítě probíhá po dobu delší, než je aktuální platnost
smlouvy.
3/12 Rozpočtové opatření OSM č. 12/20
Návrh na rozpočtovou změnu spočívající v navýšení výdajové položky nebytové prostory
– opravy, udržování na úkor výdajových položek výkup pozemků a rozpočtová rezerva

města. Položka nebytové prostory opravy, udržování je po odečtení již provedených prací
a objednávkou zablokovaných prostředků vyčerpána, a proto navrhujeme její posílení.
3/13 Informativní zpráva o využití hřiště „Průmyslovák“
OSM předkládá zprávu o postupu jednání mezi osadním výborem Hlouška, sportovní
komisí a spolkem Sparta Kutná Hora z.s, který požádal o možnost převzetí do správy
hřiště „Průmyslovák“ na pozemku p.č. 2708/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 10 369 m2
vedle haly BIOS.
3/14 K zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy
Společnost České Radiokomunikace a.s. má uzavřenou nájemní smlouvu na část
pozemku p.č. 662/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za účelem zřízení a provozování
regionálního vysílače. Smlouva je uzavřena do 31.12.2020 za roční nájemné
66 011,27 Kč + DPH v zákonné výši. Společnost požádala o prodloužení nájemní smlouvy
o deset let do 31.12.2030.
3/15 K záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kaňk
Odbor správy majetku obdržel žádost žádost od pana Nepraše o pronájem části
městského pozemku p. č. 743/1 v k.ú. Kaňk (ostatní komunikace, ostatní plocha), který
je připlocen k jeho nemovitosti a pan Nepraš ho užívá.
3/16 K žádosti SKP Olympia Kutná Hora, z.s.
Spolek Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora, z.s. požádal o snížení nájemného
za pronájem 2 místností (místnost pro prodej rychlého občerstvení a sklad) umístěných
vlevo v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 3957/41 v k.ú. Kutná Hora
(sportovní areál Olympia) u nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora
a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, z.s.. Pronájem byl z důvodu zajištění
občerstvení při pořádání Přeboru Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva.
3/17 K žádosti o zpětvzetí výpovědi – Balder Invest s.r.o.
Společnost Balder Invest s.r.o. vypověděla Městu Kutná Hora smlouvu na zajištění
úklidových a domovnických prací z důvodu ekonomické nerovnováhy v důsledku
nouzového stavu. Vzhledem ke stabilizaci finanční situace a získání nových obchodních
kontaktů požádali o zpětvzetí výpovědi.
3/18 Změna dodavatele VZMR na sestavu kontejnerů
Rada města schválila dne 24.6.2020 usnesením č. 427/20 uzavření smlouvy o dílo
na dodávku sestavy obytných kontejnerů do areálu bývalé cihelny se společností Moravia
Containers, a.s., Praha. Vzhledem k tomu, že Město Kutná Hora nemůže akceptovat
navrhované změny společností ve smlouvě, která byla součástí dokumentace VZMR, je
doporučeno radě města zrušit usnesení na uzavření smlouvy s uvedenou společností a
schválit smlouvu s dodavatelem, který byl vyhodnocen jako druhý v pořadí.
3/50 Zápis z majetkové komise ze dne 24. 6. 2020
Zápis z jednání majetkové komise ze dne 24. 6. 2020 bude zveřejněn na webových
stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-majetkova.
3/51 Záměr na směnu pozemků v KH (VHS Vrchlice - Maleč, a. s.)
Směna pozemků tvořících cesty a dále části pozemků pod městskými komunikacemi
a chodníky za části pozemků kolem a pod stavbami vodojemů, pozemek v areálu
úpravny vody U Trojice, pozemek u areálu VHS a pozemek za ČOV, mezi městem Kutná
Hora a spol. VHS Vrchlice – Maleč.
3/52 Záměr na zřízení předkupního práva k pozemku (p. Vágner)
Město Kutná Hora je vlastníkem rybníka Medenice s okolními pozemky. Pan Vágner
má na tyto pozemky zřízeno předkupní právo, jedná se o doplnění pozemku p.č. 1266
v k.ú. Paběnice.

3/53 Záměr na směnu lesů (p. Vágner)
Směna lesních pozemků ve vlastnictví města Kutná Hora v k.ú. Červené Janovice a k.ú.
Zdeslavice u Černín za lesní pozemky v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
3/54 Záměr - souhlasné prohlášení - průběh hranic pozemků v KH (KÚ)
Katastrální úřad pro Středočeský kraj požádal město Kutná Hora o uzavření souhlasného
prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p.č. 444/1, 4517/9 a p.č. 441, vše v k.ú.
Kutná Hora.
3/55 Zřízení VB - VO Masarykova ul. (ČR - ŘSD)
Město Kutná Hora je investorem stavby „Kutná Hora – ulice Masarykova veřejné
osvětlení“ na pozemcích p.č. 4512/1 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 629/1 v k.ú. Sedlec u Kutné
Hory ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic. Jedná se o služebnost ve prospěch
města.
3/56 Zřízení VB - VO pro nadjezd Malín (ČR - ŘSD)
Město Kutná Hora je investorem stavby „Kutná Hora – zřízení nového světelného místa
v úpatí nadjezdu Malín“ na pozemku p.č. 807/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví
ČR – Ředitelství silnic a dálnic. Jedná se o služebnost ve prospěch města.
3/57 Zřízení VB - vedení VO v Kutné Hoře (KSÚS SK)
Město Kutná Hora je investorem stavby „Kutná Hora, parkoviště u hřbitova v České ulici
– rozšíření kabelového vedení veřejného osvětlení“ na pozemku p.č. 3992/2 v kat. území
Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje (ve správě Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje). Jedná se o služebnost ve prospěch města.
3/58 Zřízení VB ČEZ Distribuce, a. s. v k. ú. Sedlec u Kutné Hory
Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy
(IP-12-6001019/VB01) na pozemku p.č. 638/6 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku
Města Kutná Hora.
3/59 Přijetí daru – připomínková destička
Odbor správy majetku obdržel žádost pana Ak. arch. Tomáše Kotase o umístění destičky
na pozemku města p.č. 3944 v k. ú. Kutná Hora. Jedná se o destičku s připomínkou
historické události k 600. výročí husitské revoluce.
3/60 Výkup pozemků (HPH)
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní město Kutná Hora odkupuje pozemky p.č.
4155/8 a p.č. 4158/4 v k.ú. Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o.. Jedná
se o pozemky pod stavbou chodníku v sousedství kruhové křižovatky Karlov.
3/61 Uzavření dodatku kupní smlouvy - k. ú. Černíny (p. Odehnal)
Pan Odehnal požádal o prodloužení lhůty pro kolaudaci chaty na pozemku p. č. 418/8
v k. ú. Černíny.
Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 24
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 230 000,- Kč z důvodu rozhodnutí o
poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2020 pro Galerii Felixe
Jeneweina v Kutné Hoře na „celoroční výstavní program roku 2020“.
4/02 Zápis komise památkové péče
Zápis komise památkové péče je zveřejněn na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pamatkove-pece

webových

stránkách

města

4/03 Snížení příspěvku z FRM a uzavření VPS
Komise památkové péče navrhuje, aby příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory
na rok 2020 byl snížen na 32 200,- Kč a použit na opravu stávajících oken domu č.p. 188
Štefánikova ulice.
4/04 Navýšení příspěvku z FRM a uzavření dodatku č. 1 k VPS
Komise památkové péče navrhuje, aby příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory
na rok 2020 na obnovu uliční a dvorní fasády domu č.p. 387 Libušina ulice byl navýšen o
24 500,- Kč.
4/05 Planet Music Club – žádost o mimořádnou finanční podporu
Jednorázová finanční podpora klubu Planet v Kutné Hoře ve výši 50 000,- Kč, jehož
provozovatelem je pan Marek Lepeška.
4/06 Blue Café – žádost o mimořádnou finanční podporu
Jednorázová finanční podpora Blues Café v Kutné Hoře ve výši 50 000,- Kč, jehož
provozovatelem je pan Roman Segiň.
4/07 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 25
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 – navýšení rozpočtových prostředků z důvodu
přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského
v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 6 ve výši 489 924,10 Kč.
4/08 Zápis komise kulturní
Zápis
komise
kulturní
je
zveřejněn
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-kulturni

na

webových

stránkách

města

4/09 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 26
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 – přesun rozpočtových prostředků za zrušený
projekt „Dedeman, s.r.o. – Veteran Rallye“ ve výši 82 000,- Kč na položku rezerva
kultury.
4/10 Příspěvkový program – malé projekty - oblast č. 2 - sport – III. čtvrtletí
2020 – mimořádný termín
Rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu
v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po
termínu 7. 6. 2020 - realizace projektu ve III. čtvrtletí 2020, uzavření veřejnoprávních
smluv pro:
Michal Pavlík – 5 000,- Kč, Martina Pavlíková – 5 000,- Kč, Jakub Vrbenský – 5 000,- Kč.
4/11 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 27
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 – přesun rozpočtových prostředků
z neinvestiční položky „Ostatní kultura – služby“ na položku peněžního daru pro
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci ve výši 20 tis. Kč

Odbor investic
6/01 Cyklostezka Vrchlice
Rada města Kutná Hora usnesením č.414/20 schválila výsledek VŘ na dodavatele stavby
„Cyklostezka Vrchlice“ a uzavření smlouvy na realizaci s firmou Konstrukce a dopravní
stavby. Prováděcí dokumentace pro tuto stavbu a zároveň zadávací dokumentace VŘ
byla vypracována Ing. Kuličem, Pardubice. Ten PD odevzdal v neodpovídajícím stavu a
nereagoval na výzvy Města k dopracování. PD musel Odbor investic dopracovat vlastními
silami a za pomoci externích konzultantů. S projektantem Ing. Kuličem byla po několika
výzvách o dopracování PD nakonec uzavřena „Dohoda o narovnání“, ve které mu byly
v souladu se smlouvou napočítány penále z prodlení a rovněž odečteny částky, které
Město vynaložilo na dopracování jím nedokončené PD.

Při následné kontrole vyjádření příslušných orgánů bylo dále zjištěno, že výsledná PD
nebyla projektantem s některými účastníky procesu přípravy PD projednána. Konkrétně,
že společnost ČDtelematika nesouhlasí s navrženou ochranou svého optického vedení
v trase cyklostezky. ČDtelematika vysloveně požaduje přeložení tohoto optického kabelu.
V původních vyjádřeních ČD tento požadavek sice explicitně nezazněl, ale dokumentace
této organizaci skutečně nebyla předložena. Na základě toho odmítla společnost souhlasit
se stavbou cyklostezky.
Odboru investic se podařilo po několika intenzivních jednáních a návštěvách najít
s ČDtelematika přijatelné řešení, najít nového projektanta a dopracovat požadavky do
podoby nové a odsouhlasené projektové dokumentace na přeložku optiky. Podmínkou
přeložení optického vedení je kromě jiného její provedení přímo ČDtelematika, která si
vyhrazuje toto právo. Na základě Městem připravené PD a výkazu výměr ocenila
ČDtelematika práce na přeložce délky cca 450 bm na 174.250,-Kč bez DPH.
Práce jsou podmíněny uzavřením smlouvy o přeložce s ČDtelematika a provedením
zemních prací pro přeložku, které budou realizovány v rámci vlastní stavby cyklostezky.
Navýšení rozpočtu o zemní práce bude muset být řešeno v rámci víceprací při realizaci
cyklostezky Vrchlice.
6/02 Kaňk – komunikace
K bodu a)
Na úvod musím pro neznalé věci připomenout, že pojmenování ulic tak, jak jsou
v důvodové zprávě, je neoficiální a vychází z pracovního návrhu, který umožňuje pro více
účastníků orientovat se ve složité síti komunikací na Kaňku.
Stav zmíněné komunikace je dlouhodobě kritický a je dluhem města vůči této městské
části.
Zamýšleným cílem je její rekonstrukce, která umožní obyvatelům pohodlnou dopravu
v severojižním směru i v západní části Kaňku, nejen po hlavní ulici. Potom se i obyvatelé
malých přilehlých uliček snáze dostanou ke svým obydlím.
V první fázi přípravy je třeba dostat informace od správců inženýrských sítí o jejich
záměrech v nejbližších letech. Tyto zařadit do informací pro zpracovatele studie, která
bude řešit nejdříve stránku časovou, tedy návaznosti jednotlivých
rekonstrukcí a
následně technické řešení z hlediska dopravy, šířky komunikací, dopravního značení tak,
aby mohla být studie předána veřejnosti k posouzení a diskuzi. Po uzavření připomínek
nastane fáze zpracování DSP (dokumentace pro stavební povolení).
Na hustě obydleném Kaňku lze předpokládat mnoho kolizních míst sítí, kanalizace,
dopravních předpisů a projednávání výjimek z norem.
K bodu b)
Celá část komunikací na Kaňku v části pod kostelem byla zpracována Ing Kejvalem ve
stupni DSP. Část komunikací je již hotova, a pokud budeme jako město chtít tento úsek
stavebně dokončit, je nutné mít budoucí VŘ připravené dokumentace pro provedení
stavby.

6/03 Návštěvní řád parku
S novou podobou parku je třeba vyměnit informační tabule obsahující znění návštěvního
řádu. Jeho znění bylo schváleno právníkem města.
6/04 Park – tobogán
Při realizaci obnovy Breüerových sadů došlo k vyjmutí herních prvků pro děti vzhledem
k jejich nevhodnému umístění v lokalitě, kterou musí mít volně přístupnou k dispozici
VHS, vzhledem k údržbě kanalizační sítě Kutné Hory. Aby byl park atraktivní i pro děti
bylo nutné vymyslet vhodný hrací prvek, který by zapadal do koncepce celého parku a
měl vztah i k našemu městu. Architekt Kubík navrhl nerezovou skluzavku (tobogán),
která se jeví jako nejvhodnější tematické řešení. Jedná se o nerezový tubus umístěný
v krajní části parku pod stromy, který by měl evokovat cestu středověkých horníků do

dolu. Popis toho jak horníci „jezdili“ do práce bude umístěn v blízkosti skluzavky, aby
rodiče mohli děti poučit o historii našeho města.
V rámci zjištění optimální ceny byly osloveny k podání nabídky dvě firmy, které se
zabývají výrobou a instalací tohoto produktu.
Firma ALFEKO s.r.o. nabídla nižší cenu a zároveň i kratší dodací termín – 6 týdnů, který
požadavkům města vyhovuje.
Pro umístění tobogánu je nutné provést stavební přípravu, odkopání základových patek
(ručně vzhledem ke kořenovému systému vzrostlých stromů), betonáž patek a následné
navezení hlíny. Tuto práci by bylo vhodné, aby provedla firma Dalfos s.r.o., která se
v parku vzhledem k jiným zakázkám pohybuje a její práce pro město byly provedeny
vždy v nejvyšší kvalitě.
Celková částka za instalaci tobogánu je předpokládána ve výši 453.549,14 Kč.
Místostarostka Silvia Doušová vstoupila v jednání se společností Foxconn, která přislíbila
sponzorský dar pro tuto atrakci ve výši 300.000,- Kč a společnost Hewlett Packard ve
výši 150.000,- Kč.
Tímto darem by byla předpokládaná hodnota zakázky téměř pokryta v celém rozsahu.
6/05 Park – designové lampy v kruhu
Název uchazeče

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

pořadí

ALFEKO s.r.o.

338.000,-

408.980,-

1.

Hřiště.cz, s.r.o.

375.000,-

453.750,-

2.

V průběhu realizace obnovy Breüerových sadů se tvůrčím způsobem zapojil architekt
Kubík, který navrhl řešení centrální plochy hlediště jako vodní prvek. Pro zvýšení
atraktivity místa jsou v jeho návrhu umístěny po obvodu dlážděné plochy kamenné lavice
a soustava designových svítidel. Již na podzim loňského roku vstoupili zástupci města do
jednání s Kooperativou Uhlířské Janovice, která je významným výrobcem a dodavatelem
veřejného osvětlení v našem regionu. Po několika jednáních a světelných zkouškách byla
předložena Kooperativou nová cenová nabídka, která je v nižší cenové hladině než
původní vzhledem k dobrým vztahům k našemu městu. Při pokusu zajistit ještě jinou
možnost dodávky od konkurenčních firem jsme nebyli úspěšní vzhledem ke specifickým
požadavkům. Jedná se o unikátně navržená osvětlovací tělesa, která jsou umístěna do
kompozice po třech, přičemž prostřední lampa je vyšší a má větší odklon horního
ramene. Samostatná lampa je umístěna na stávajícím kamenném zdivu obou ramen
schodiště u jeviště. Barva těles - prášková šedá, světelné zdroje jsou kryty opálovým
sklem. Vybraná tělesa obsahují USB nabíjení. Očíslování lamp bude umístěno ze zadní
strany na samostatném odnímatelném panelu, kde bude i znak města. Lampy mezi
lavicemi budou ovládány samostatně, lampy na podiu rovněž - nezávisle na veřejném
areálovém osvětlení. Samozřejmostí je funkce stmívání. Protože nebyla získána žádná
konkurenční nabídka, posoudili jsme ceny předložené nabídky s cenami podobných
výrobků firmy Guzzini a dospěli k zjištění, že Kooperativa nabízí tento výrobek za zhruba
třetinovou cenu.
Rozhodnutí o této investici je v této době zásadní. Instalace kamenných lavic může být
do parku provedena i v budoucím období, (až pro to bude vhodná doba) ale pro svítidla
jsou připraveny základové patky i s vývody, takže pokud nebudou instalovány, musí dojit
k jejich zaslepení a skrytí do dlažby. Důležitým aspektem je i stále se zvyšující cena,
takže při rozhodnutí dodávku světel odložit budou zcela jistě dražší. Nebudou-li světla
instalována, zvyšuje se pravděpodobnost, že nebudou instalována ani v budoucnu, což
by byla velká škoda vzhledem k tomu, že by byly atraktivním doplňkem vodního prvku a
spolu by tvořili výjimečnou lokalitu.
6/06 Terasy pod arciděkanstvím - zeleň a úpravy – RO INV č. 4
Rozsáhlá rekonstrukce kamenných teras pod arciděkanstvím úspěšně proběhla.
V současné době je v této lokalitě instalováno slavnostní osvětlení. Po ukončení těchto

prací by mělo proběhnout uložení závlah, osázení teras a provedení kamenného a
mlatového chodníku.
Poptávkové řízení bylo provedeno v červnu elektronickou formou EZAK. Termín pro
podání nabídek byl dne 26.06.2020. Osloveny byly tyto firmy:
1) VEKTRA, spol. s.r.o., IČO: 47052686, sídlo: 280 02 Libenice 52
2) Ing. Ján Rákocy, IČO: 74370545, sídlo: 282 01 Český Brod, Kollárova 989
3) Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., IČO: 49549511, sídlo: 284 01 Kutná Hora,
U Lazara 22
4) DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44

Nabídku podala pouze společnost DALFOS, ostatní se buď omluvili pro vytíženost, nebo
na výzvu k podání nabídky vůbec nereagovali.
Koncept osázení a osetí navrhla vzhledem k potřebám této lokality zahradní architektka
Ing. Adéla Jiránková. Mají být použity tyto rostliny v určeném množství:
Název uchazeče

Cena bez DPH

číslo v
situaci s.r.o.
DALFOS

taxon

Cena vč. DPH

411.039,-

pořadí

m.j. celkem
497.357,19

1.

1

divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)

ks

130 4 ks/m2

2

levandule lékařská (Lavandula angustifolia ´Hidcota Blue´)

ks

110 5 ks/m2

2

máčka plocholistá (Eryngium planum ´Blue Hobbit´)

ks

55 4 ks/m2

3

divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)

ks

30 5 ks/m2

3

Svíčkovec Lindheimerův (Gaura lindheimeri )

ks

20 3 ks/m2

3

bělotrn modrý (Echinops ritro)

ks

30 4 ks/m2

3

kohoutek věncový (Lychnis coronaria )

ks

40 5 ks/m2

4

růže půdopokryvná Rosa Kordes 'Innocencia' - bílá

ks

250 4 ks/m2

5

růže sadová - červená - ´David Austin Falstaff´

ks

6

růže půdopokryvná Rosa 'The Lovely Fairy' - růžová

ks

7

trávník luční "suchá stráňka"

m2

2
276 4 ks/m2
1313 2 g/m2

Rozpočtové opatření INV č. 04 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 497.357,19 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

3639

6901

3745

6121

Zdroje financování
investičních akcí

2490

2490

1 000 000

1 000 000

-497 357,19

502 642,81

0

0

+497 357,19

497 357,19

Terasy pod
21008 arciděkanstvím úpravy

6/07 Kované prvky pod arciděkanstvím
Na přiložené skice arch. Kubíka je vidět typ navrhovaného zábradlí a jeho ukotvení.
Instalace zábradlí je nezbytná k zajištění bezpečnosti návštěvníků parku. Technický
popis: Madlo nahoře po celé délce zdiva až ke schodům - průběžné zapuštění vedle zdiva,
zavětrování šikminou kotvenou do koruny zdiva, poslední sloupek u schodiště kotven cele
do zdiva. Madlo: pásovina 40/10 se zdobným zakončením nýtováno shora, sloupky
čtvercového průřezu 20mm. Madlo na budově arciděkanství: tyčovina 20-25mm, dole
zahnuté za roh, zdobné zakončení, konzoly opatřená návlekem pro madlo. Madlo proti
schodišti zabraňující pádu v ose schodiště a bránící průchodu na spodnější terasu: stejné
jako madlo na arciděkanství, první sloupek masivnější čtvercového průřezu cca 30/30.
Kovaná branka je navržena do opěrného oblouku pod arciděkanstvím, pod kterým vede
průchozí spojka k vyhlídce u arciděkanství. Její instalace je nutná z bezpečnostních
důvodů k ochraně nemovitosti rodiny Havlíkových, která je volně přístupná. V nočních
hodinách je v této lokalitě předpoklad nevítaných návštěvníků. Je připraveno celkové
řešení propojky, ale je finančně nákladné, takže vzhledem k nastalé ekonomické situaci
města je umístění branky nejvhodnější a nejlevnější řešení. K dotvoření této lokality
může dojít v dalším období.
Vzhledem k tomu, že kované prvky v parku zajišťovala firma Dalfos bylo by vhodné zadat
jí tuto zakázku opět, aby kované prvky měly jednotný rukopis.
6/08 Zadání realizace - Oprava komunikace Uhelná v Kutné Hoře – RO INV č.
05
Na základě požadavku vedení města na realizaci opravy povrchu části této komunikace
byla provedena aktualizace stavebního rozpočtu na tyto práce.
Vedení města rozhodlo v souladu s výjimkou zákona / In House – viz níže / o přímém
zadání realizace TS Kutná Hora. Slepý výkaz výměr byl zadán TS k ocenění a nabídnutá
cena je 1 003 851,22,-Kč včetně DPH, což je cca 10% nižší cena, než aktualizovaný
rozpočet projektanta dle ceníku URS 2020. Toto ponížení realizační ceny oproti soustavě
URS je v dané chvíli velmi příznivé pro zadavatele. U stavebních prací se nyní takových
úspor mnohdy ani nedosahuje…..
Rozpočtové opatření INV č. 05 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)

zábradlí kované a branka
zdi pod arciděkanstvím

m.j. množství

materiál

ks

výroba

cena/j.

celkem

1,0

37 000,0

37 000,0

ks

1,0

92 000,0

92 000,0

montáž

ks

1,0

22 000,0

22 000,0

kovaná branka do pilíře

ks

1,0

28 000,0

28 000,0

doprava a pomocné práce

ks

1,0

10 000,0

10 000,0

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

189.000,0
39.690,0
228.690,0

zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 1.003.851,22 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

SpPo

OrJ

2212

6121

2490

2212

5171

2490

OrgC

Text

schválený
rozpočet

Rekonstrukce
komunikací
20067 Komunikace Uhelná

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0

9 345 012,30

-1 003 851,22

8 341 161,08

0

0

1 003 851,22

1 003 851,22

Příloha:
příslušná část zákona č. 134/2016 Sb. - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd.
předpisů

§ 11 [Komentář WK] [DZ]
Vertikální spolupráce
(1) Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný
zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud
a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní
organizační jednotky,
b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel
nebo ovládající veřejní zadavatelé a
c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly
svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými
právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají
jako své vnitřní organizační jednotky.
(2) Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační
jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí takto ovládané
právnické osoby. K takovému ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je
sama týmž veřejným zadavatelem ovládána obdobně jako jeho vnitřní organizační jednotka.
6/09 Revitalizace NKU Vlašský Dvůr- park dodatek č. 5
Revitalizace Parku pod Vlašským Dvorem byla přiřazena k Revitalizaci vlastního
Vlašského Dvora narychlo, když jsme zjistili, že je to, s ohledem na historické souvislosti
možné. Velkým přínosem akce bylo, že nám získaná dotace zpětně pokryla vynaložené
prostředky na opravu opěrných zdí v prováděných v roce 2014 a to ve výši 7 mil Kč.
Realizační tým byl rozšířen o Ing arch Kubíka, který vnesl do vzhledu parku mnoho
nových nápadů , jeho prezentace na zasedání ZM byla příznivě přijata a následně
Zastupitelstvo svým rozhodnutím ZM 51/20 ze dne 20.04.2020 schválilo předběžný
souhrn potřebného nárůstu výdajů. Snahou kolektivu bylo odvést dobrou práci, vytvořit
zajímavou lokalitu Kutné Hory, která bude sloužit lidem
Již v průběhu realizace celé revitalizace parku byla rada průběžně několikrát
informována o probíhajících pracích. Nyní předkládáme soupis změnových listů, kde je
definitivně a přesně vyčíslena konečná ekonomická situace celé akce.. Součástí jsou jak
méněpráce tak vícepráce s ohledem na dotační pravidla. Tento dodatek bude konečným
dokumentem pro poskytovatele dotace.

ZL

Dodatek č. 5

Dopad na cenu
bez DPH

03

Rekonstrukce interiéru SO 06 WC Pacákovy sady

1 519 746,64 Kč

04

Méněpráce spojené s altánem (SO 01 a SO 04)

05

Odpočet - plošina pro invalidy

-45 755,54 Kč
-445 433,78 Kč

06a

Veřejné osvětlení - nerealizovaná dodávka stožáru typu B a vípráce v zemních
pracích

06b

Veřejné osvětlení nezpůsobilé - přípočty zemních prací

06c

Nerealizovaná dodávka Zemní svítidla typu "C" a stožár "B"

07

Zádlažba nad WC v Pacákových sadech

08

Méněpráce spojené s jezírkem

09

Rekonstrukce interiérů v SO 04 WC dolní etáž

10

Zábradlí nad WC v Pacákových sadech

11

Změny v obrubách a povrchu původních asfaltových cest a jejich změna na
mlatové

-711 720,31 Kč

11b

Demontáž přístavku; Nové zadláždění "pod šnekem" a u vchodu do parku;
podlaha v altánu; oprava zdiva za WC dolní etáž

228 242,65 Kč

11c

Práce související s mlatovým povrchem

429 692,89 Kč

12

Nerealizované herní prvky a změny v obrubách a povrchu původních
asfaltových cest a jejich změna na mlatové v SO 01 Zpevněné plochy
nezpůsobilé

-336 536,05 Kč

13

Změny v centrální ploše parku (beton nahrazen kamennou dlažbou)

942 825,29 Kč

14

Plánované opláštění nahrazeno fasádním nátěrem u SO 05 WC u pódia

-31 066,29 Kč

15

Přesuny zařizovacích předmětů mezi objekty SO 04 a SO 05

16

Nerealizovaná sanace betonového povrchu pódia

17

Vybourání betonových ploch za pódiem

18

Méněpráce schodišťové konstrukce a plotové zdivo v SO01 Zpevněné plochy
nezpůsobilé

-255 084,64 Kč

19

Nerealizované schodišťové konstrukce v SO 01 Zpevněné plochy způsobilé

-194 743,74 Kč

20

Náhrada thermo kamery kamerou s vysokým rozlišením a laser kamery
kamerou s vyšším rozlišením (obě mají pro městskou policii shodný přínos)

-184 961,90 Kč

21

Záměna kamer s 200m přísvitem za kamery s vyšším rozlišením (obě mají pro
městskou policii shodný přínos);

0,00 Kč

22

Záměna kamery pro systém počítání návštěvníků

0,00 Kč

23

Nerealizovaný plechový rozvaděč u kamery pro sčítání návštěvníků
Velkoplošná dlažba betonová v centrální části parku a s tím související zemní
práce
Dodatek č. 5 bez DPH

246 780,02 Kč
19 168,65 Kč
-142 989,00 Kč
393 554,77 Kč
-152 790,00 Kč
1 266 822,19 Kč
259 019,86 Kč

0,00 Kč
-451 635,41 Kč
169 936,82 Kč

-1 522,50 Kč
501 939,52 Kč
3 023 490,13

Kč
Dodatek č. 5 vč. DPH

3 658 423,06
Kč

Způsobilé výdaje

3 099 937,76
Kč

Nezpůsobilé výdaje
Dotace 90% způsobilých výdajů
Zatížení rozpočtu

558 485,26 Kč
2 789 943,98
Kč
868 479,04 Kč

6/50 Zápis Komise dopravní
Celý zápis najdete na:

https://mu.kutnahora.cz/mu/komise dopravni?highlightWords=komise+dopravn%C3%AD
6/51 Výroční zpráva společnosti KH Tebis a Zápis č. 2/20 DR
Společnost KH Tebis s.r.o. předkládá ke schválení Výroční zprávu a audit společnosti za
rok 2019.
6/52 Uzavření SoD–modernizace veřejného osvětlení v ul. Brandlova
Veřejné osvětlení v ulici Brandlova vykazovala v poslední době několik kabelových poruch
a nestabilitu jednouho světelného místa – sloupu VO v ulici. Z důvodu, že se jedná o
modernizaci stávající sítě není k akci nutná projektová dokumentace a povolení
stavebního úřadu. Je však nutné tuto akci zohlednit v majetkové evidenci města
(modernizace), proto se jedná o investiční akci, která bude financována ze schválené
položky technického oddělení „Optimalizace veřejného osvětlení“.
6/53 Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 8/20 a 9/20

Předložený návrh obsahuje dvě rozpočtové opatření. Na základě úkolu z vedení města a podnětu
Komise pro životní prostředí se zhotovily dvě mlžítka na stávající pítka na Palackém náměstí. Druhé
rozpočtové opatření se týká Kupní smlouvy, kterou Město odkupuje pozemky včetně vybudované
infrastruktury.
6/54 Smlouva na administraci veřejné zakázky - radary
Nejen z předchozích doporučení komise dopravní a rady města i vyjádření členů vedení
města je zřejmé, že v případě zájmu Města o další pronájem tohoto zařízení, musí
technické oddělení nejdříve zajistit provedení transparentní veřejné zakázky formou
zjednodušeného podlimitního řízení a poté s vybranou společností uzavřít nájemní
smlouvu. Na realizaci provedení veřejné zakázky bylo nutné vybrat společnost, která
s podobnými zakázkami má velké zkušenosti nebo je v oblasti realizace veřejných
zakázek (reference), tou skutečně profesionální společností.
6/55 Výroční zpráva s účetní závěrkou TSKH a Zápisy Dozorčí rady
Technické oddělení, odboru investic obdrželo dne 26. 6. 2020 zápis č. 2 z jednání DR
společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.. Zápis č. 03/20 ze dne 26. 5. 2020
obdrželo TOOI dne 30. 6.2020. Zápis č. 04/20 ze dne 26. 5. 2020 obdrželo TOOI dne 7.
7. 2020.
6/56 Výpůjčka parku Vorlíč. sady a Barborské ul. - Club Deportivo

Spolek Club Deportivo Kutná Hora, se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora 284 01,
zastoupené panem Janem Ďoubalem (IČO 26554810), požádal o tradiční výpůjčku parku
Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře, za účelem
uspořádání akce - 12. ročník běžeckých závodů „Dačického 12“ ve dnech 7. 8. 2020
(od 15.00 hodin) až 8. 8. 2020 (do 17.00 hodin).
6/57 Rozpočtová příloha na rok 2020 ke smlouvě s TS
Tímto dodatkem doplňujeme Rámcovou smlouvu na základě změny finančních
prostředků. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv. Změna této přílohy je ve výši
1.300.000 Kč. Jedná se pouze přesun mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu
Technických služeb.
6/58 Návrh na uzavření Dodatku 5 – Farnost Sedlec
TO – OI oslovila ředitelka Římskokatolické farnosti Kutná Hora-Sedlec paní Mgr. Radka
Krejčí s požadavkem na změnu otevírací doby veřejných záchodků v ulici Zámecká.
Důvodem je změna otevírací doby památek, na které je provoz veřejných WC vázán. Obě
památky jsou otevřené od 10-18 hodin, od listopadu do února od 10-16 hodin.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/1 Zápis z komise pro sociální záležitosti
Předkládaný zápis z jednání komise je dostupný na webových stránkách Města Kutná
Hora: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-socialni-zalezitosti
7/2 Schválení podpory velkých a malých projektů v soc. oblasti pro rok 2020
Předkládáme k projednání návrh rozdělení finančních prostředků z Programu pro
přidělování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů
v sociální oblasti pro rok 2020 - velké projekty. Návrh obsahuje počet získaných bodů a
výši podpor pro jednotlivé projekty projednané Komisí pro sociální záležitosti
(viz. příloha č. 1). Sumář hodnocení jednotlivých projektů ze strany Komise pro sociální
záležitosti je obsažen v přílohách předkládaného materiálu. Vzhledem k nastavenému
Programu nemohou administrátoři jednotlivých oblastí nijak zasahovat nebo upravovat
výsledky hodnocení a návrhy finančních příspěvku. Posudky jednotlivých oborových
komisí jsou podpůrným materiálem pro rozhodování Rady města Kutná Hora. Celkem
bylo podáno 6 žádostí do oblasti velkých projektů (4 žádosti byly navrženy Komisí pro
sociální záležitosti k podpoře). Do sociální oblasti byla na malé a velké projekty v rámci
rozpočtu města přidělena částka 341.600,- Kč. Program je dvoukolový s tím, že v prvním
kole (tj. realizace projektu v prvním pololetí roku 2020) se rozdělí 60% prostředků
(tzn. 204.960,- Kč). V druhém kole (tj. realizace projektů v druhém pololetí roku 2020)
se rozdělí zbývající část tj. 40% prostředků (tzn. 136.640,- Kč). Vzhledem k tomu, že
částka určená pro I. kolo nebyla vyčerpána (čerpáno 74.500,- Kč) zůstatek finančních
prostředků pro druhé kole je vyšší a to 266.500,- Kč. Současně předkládáme na vědomí
rozdělení finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu města
Kutná Hora na podporu malých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 - malé projekty.
Celkem bylo podáno 5 žádostí do oblasti malých projektů (5 žádostí bylo podpořeno).
Pokud se Rada města Kutná Hora rozhodne neakceptovat navržené usnesení, které
vychází z doporučení komise pro sociální záležitosti, je oprávněna do hodnocení
podaných žádostí vstoupit.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
10/01 Dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování MHD
Dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování MHD v Kutné Hoře, který
řeší finanční vyrovnání prokazatelné ztráty při provozování městské hromadné dopravy
v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, která vznikla během nouzového stavu a přijatých
opatření v této době, i v souvislosti se změnou jízdních řádů a linek odsouhlasenou
dodatkem č. 1 smlouvy.

Současně dopravce žádá o úpravu provozní doby informačního a předprodejního centra
v Kutné Hoře namísto stávajících pěti pracovních dnů, z nichž alespoň jeden je otevřeno
do 17:00, na min. čtyři pracovní dny, z nichž alespoň dva pracovní dny je otevřeno do
17:00.
Dopravce upravil finanční model, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy, dle
aktuálních údajů Českého statistického úřadu, vyhodnotil rozdíl předpokládaných
ujetých km a skutečně najetých km v období leden – květen 2020, zahrnul snížení
nákladů o odpuštěný nájem za AN a nabíjecí stanici, a přejezdové kilometry (32 090 km)
se hradí pouze ve výši propočtených variabilních nákladů. Celkový rozdíl mezi částkou
kompenzace pro rok 2020 uváděnou v původním finančním modelu z prosince roku 2019
(10 375 000 Kč) a nově vypočtenou kompenzací na rok 2020 (10 433 000 Kč) činí
58 000 Kč.

