Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 23.září
2020
Usnesení č. 662/20 k rozpočtovému opatření KT č. 11/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 11, kterým dochází k navýšení
rozpočtových prostředků o 763.000 Kč v souvislosti s přijetím zálohy dotace na volby do
1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 30.09.20

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření KT č. 10 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 763.000 Kč
Zdůvodnění: Dne 9. 9. 2020 byla na účet města na základě rozhodnutí MF ČR zaslána
dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech
2. - 3. října 2020.

OdPa

SpPo

4111

6115 5xxx

OrJ

Uz

text

SR

UR

úprava

UR

2059

Dotace na volby do
1/3 Senátu
98193
Parlamentu a do
zastupitelstev krajů

0,00

0,00

763 000,00

763 000,00

2059

Výdaje na volby do 1/3
98192 Senátu Parlamentu a
do zastupitelstev krajů

0,00

0,00

763 000,00

763 000,00

Usnesení č. 666/20 k rozpočtovým opatřením OSM č. 14 - 15/20
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/20, kterým se navyšuje výdajová
položka KD Lorec - opravy o částku 390.500 Kč, a to na úkor investiční položky KD Lorec,
b) předložený návrh OSM n a rozpočtové opatření č. 15/20, kterým se navyšuje výdajová
položka placení pojistného o částku 7.061 Kč, a to na úkor položky pojistné události MTD
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 30.09.20
Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 14/20 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 390.500,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 14/20, kterým se navyšuje výdajová
položka KD Lorec – opravy o částku 390.500,-- Kč, a to na úkor investiční položky KD
Lorec.Jedná se převod zůstatku investiční položky, z které bylo vybudováno vše, co bylo
plánováno v rámci investic (aktivní hromosvod, zastínění). Zbývající finanční prostředky
budou využity na opravy a údržbu uvedené nemovitosti.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

-390.500,--

259.500,--

KD Lorec
3613

6121

2956

ORG 12017

1.000.000,-

650.000,-

KD Lorec –
opravy a
údržba
3613

5171

2956

ORG 12017

100.000,--

475.000,--

+390.500,-- 865.500,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15/20 – přesun rozpočtových
prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 7.061,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/20, kterým se navyšuje výdajová
položka placení pojistného o částku 7.200,-- Kč, a to na úkor položky pojistné události
MTD. Částka na úhradu pojistné smlouvy se plánuje do rozpočtu dle posledního dodatku
pojistné smlouvy. Nový dodatek uzavřený v letošním roce navýšil čtvrtletní splátky
o částku 7.061,-- Kč. První čtvrtletní splátku pojistného na rok 2021 hradí odbor správy
majetku v prosinci letošního roku, a proto je třeba navýšit uvedenou položku.
Finanční prostředky navrhujeme převést z výdajové položky pojistné události MTD, které
v letošním roce nebyly čerpány.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Pojistné
události MTD
3311

6171

5171

5163

2956

2950

ORG 69650
Placené
pojistné

10.000,--

10.000,--

1.618.100,--

1.639.760,-

-7.061,--

+ 7.061,--

2.939,--

1.646.821,--

Usnesení č. 686/20 k rozdělení fin. prostředků malé projekty - sport IV.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 6. 9.
2020 - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2020,
II. s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávních smluv pro:
ŠÍŠA CUP, z.s. - 5.000 Kč
Apex Sport, z.s. - 5.000 Kč
TJ Turista Kutná Hora, z. s. - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 23.10.20
Důvodová zpráva:
I.
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 6. 9. 2020 - realizace projektu v IV. čtvrtletí
2020.

Projekt: „ŠÍŠA CUP 2020“ charitativní turnaj v hokejbale – termín 21.11.2020
Projekt: „Vánoční turnaj 1. Ročníku Kutnohorské ligy ve squashi“ – turnaj bude součástí
Kutnohorské ligy ve squashi 2020/2021 – termín – 20.12.2020
Projekt: „Turistický pochod za malínským křenem“ – tradiční velmi navštěvovaná akce –
termín 9.-10.10 2020

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

Předkladatel
žádosti

Název projektu

Celkové
náklady na
projekt

Požadovaná
výše příspěvku

Přiznaná výše
příspěvku
v Kč

04/M/SPORT/2020015

ŠÍŠA CUP z.s.

Šíša Cup 2020

10 000,00

5 000,00

5 000,00

04/M/SPORT/2020016

Apex Sport,
z.s.

Vánoční turnaj
10 000,00
1.ročníku Kutnohorské
ligy ve squashi

5 000,00

5 000,00

04/M/SPORT/2020017

TJ Turista KH, Turistický pochod "Za
z.s.
Malínským křenem"

28 000,00

5 000,00

5 000,00

49 000,00

150 000,00

15 000,00

Celkem

Usnesení č. 689/20 k rozdělení finanč. prostředků malé projekty - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu Malé
kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 7. 9. 2020 - realizace
projektu ve IV. čtvrtletí 2020 následovně:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora ve výši 5.000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora ve výši 5.000 Kč
Mozaika - Kaňk z.s. ve výši 5.000 Kč
Kutnohorský fotoklub z.s. ve výši 5.000 Kč
Pavel Bečán ve výši 5.000 Kč
Ochotnický spolek Tyl, z. s. ve výši 5.000 Kč
II. s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního
programu v kategorii Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura, přijaté v
mimořádném termínu - realizace projektu v IV. čtvrtletí 2020 následovně:
Zenárna, z.s. ve výši 5.000. Kč
Dana Vepřková ve výši 5.000 Kč
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodů I. a II.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 15.10.20
V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci dotačních programů Města Kutná

Hora na rok 2020 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí
o finanční podporu v dotačním programu Malé kulturní projekty.
Jedná se o žádosti přijaté v termínu do 7. 9. 2020 – realizace projektů ve IV. čtvrtletí
roku 2020. Celkem bylo podáno 9 žádosti., z toho byla následně jedna žadatelem
stažena.
Z důvodu úspory papíru a rozsahu materiálu je tištěna pouze jedna smlouva, ostatní jsou
k dispozici v online verzi materiálu.
Přehled žádostí v dotačním programu Malé kulturní projekty pro rok 2020 IVQ 2020 a navrhované rozdělení dotací v Kč

Číslo projektu

Název

Požadovaná Celková
částka
částka

Žadatel

Adresa žadatele

Výzva

06/M/KUL/2020- Svatomartinský
001
lampiónový průvod

Římskokatolická
farnost - arciděkanství
Kutná Hora

Jakubská 1, Kutná
Hora, Kutná HoraVnitřní Město, 28401

06/M/KUL/2020

5000

11810

06/M/KUL/2020- První adventní svíčka
002
pro charitu

Oblastní charita Kutná
Hora

Havířská 403/3, Kutná
Hora, Kutná HoraVnitřní Město, 28401

06/M/KUL/2020

5000

7700

06/M/KUL/2020- Adventní koncert v
003
kostele sv. Vavřince
na Kaňku

Mozaika - Kaňk z.s.

13, Kutná Hora, Kaňk,
28404

06/M/KUL/2020

5000

8000

06/M/KUL/2020- Varhanní koncert v
004
chrámu svaté Barbory

Sdružení
vodohospodářů České
republiky, z.s. oblast
Kutná Hora

Vítězná 425, Kutná
Hora, Hlouška (část),
28403

06/M/KUL/2020

Staženo
žadatelem

0

06/M/KUL/2020- Výstava fotografií
005
"Kutná Hora mýma
očima" členů
Kutnohorského
fotoklubu z.s. v
Sedleckém pivovaru

Kutnohorský fotoklub
z.s.

Zachova 368/32,
Hlouška, Kutná Hora,
Hlouška (část), 28401

06/M/KUL/2020

5000

11700

06/M/KUL/2020- Koncert - 100 let
006
Církve československé
husitské

Pavel Bečán

Ke Kalichu 531, Kutná
Hora, Žižkov, 28401

06/M/KUL/2020

5000

13000

06/M/KUL/2020- Noc divadel 2020
007

OCHOTNICKÝ SPOLEK
TYl, z. s.

Masarykova 128/10,
Kutná Hora, Kutná
Hora-Vnitřní Město,
28401

06/M/KUL/2020

5000

15000

06/M/KUL/2020- Zažít město jinak 2020 Zenárna, z.s.
008

U Nadjezdu 186, Kutná 06/M/KUL/2020
Hora, Hlouška (část),
28403

5000

7850

06/M/KUL/2020- Adventní koncert
009
2020

Pod Tratí 87, Kutná
Hora, Žižkov, 28401

5000

6500

Dana Vepřková

06/M/KUL/2020

Usnesení č. 690/20 k rozdělení fin. prostředků malé projekty - vzdělávání a
volný čas
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 7. 9. 2020, realizace projektů v IV. čtvrtletí roku 2020,
II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro:
Spolek Malíňačky - 5.000 Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 23.10.20

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 7. 9. 2020, realizace projektů
náleží do čtvrtého čtvrtletí roku 2020. Celkem byly řádně podány dvě žádosti o dotaci na
projekty, které splnily stanovené podmínky a mohly by získat dotaci.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením se jeden z předkladatelů projektu –
Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. oblast Kutná Hora – rozhodl následně po
zaregistrování žádosti o dotaci tuto žádost zrušit.
Projekt „Malínský Advent 2020“ je plánován na 28. 11. 2020 jako tradiční setkání
sousedů, realizováno bude ve venkovních prostorách za dodržení hygienických a
bezpečnostních opatření.

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

Předkladatel
žádosti

Název projektu

02/M/VZDEL/2020009

Sdružení
vodohospodářů
ČR, z.s. oblast
Kutná Hora

XXXV. setkání
vohodohospodářů
v Kutné Hoře
6.-7.10.2020

02/M/VZDEL/2020010

Spolek Malíňačky

Celkem

IV. čtvrtletí
2020

Malínský Advent
2020

Celkové
náklady
na
projekt

375 000

Požadovaná
výše
příspěvku

Přiznaná
výše
příspěvku
v Kč

Žádost
žadatelem
5 000
zrušena

8 100

5 000

5 000,00

383 100

10 000

5 000,00

Usnesení č. 699/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 13 - 14/20
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 13/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky VO Za Biřictvím ve výši 405.000 Kč, a to na úkor investiční výdajové
rozpočtové položky Napojení prodejny MaxiHit ve výši 405.000 Kč,
b) rozpočtové opatření INV - TO č. 14/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 30.000 Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Dětské hřiště opravy (mimo TS KH) ve výši 30.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 30.09.20

Důvodová zpráva

1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 13/20 – přesun rozpočtových prostředků
dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.
Částka: 405.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh INV-TO č. 13/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky VO Za Biřictvím ve výši 405.000,--Kč, a to na úkor investiční
výdajové rozpočtové položky Napojení prodejny MaxiHit ve výši 405.000,--Kč

Rada města svým usnesením č. 318/19 ze dne 10. 4. 2019 schválila postup budování nové větve
veřejného osvětlení v ulici Za Biřictvím v Malíně. Část vybuduje svépomocí soukromý investor, Město
musí vynaložit na zbývající část celkově 805 000,- Kč (PD, správní poplatek, úhrada za zřízení
obslužnosti, zaměření věcného břemene, vlastní realizace). Rozpočtem je schválená částka 400 000,Kč, zbývajících 405 000,- navrhujeme převést z investiční položky „Napojení prodejny Maxihit“, a to
z důvodu, že investor prodejny nepotvrdil, že v letošním roce budou práce zahájeny. Pokud by
k zahájení výstavby došlo, lze využít finance kumulované ve Fondu tepelného hospodářství.
Rozpočtová skladba:
OdPa SpPo

OrJ

OrgC

text

3631

6121 2460

25479

VO Za Biřictvím –

3634

6121 2460

53320

Napojení prodejny MaxiHit

SR

UR

Úprava

400.000,00

399.999,60

+405.000,00

804.999,60

0

871.620,00

-405.000,00

466.620,00

2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 14/20 – přesun rozpočtových prostředků
dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.
Částka: 30.000,-- Kč
Zdůvodnění:

UR

Předkládáme návrh INV-TO č. 14/20, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 30.000,--Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Dětské hřiště opravy (mimo TS KH) ve výši 30.000,--Kč.
Na základě výsledku revizní zprávy z kontrol dětských hřišť, bylo doporučeno odstranění
vahadlové houpačky a šplhací sestavy na DH Malín, dvojhoupačky na DH Benešova a DH
Poličany, věžové sestavy na DH Sedlec. Z tohoto důvodu TO pořizuje nové herní prvky.
Z tohoto důvodu doporučujeme níže uvedený přesun finančních prostředků.
Rozpočtová skladba:
OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

text
Dětské hřiště opravy (mimo TS
KH)

3421

5171 2460

00000

3421

6121 2460

00000 Dětské hřiště - DHM

SR

UR

20.000,00

53.265,00

700.000,00

1.166.735,00

Úprava

UR

-30.000,00

+30.000,00

23.265,00

1.196.735,00

Usnesení č. 707/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8 a 9
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - navýšení rozpočtových příjmů i
výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o
poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
roku 2020, č. j. MPSV-2020/141181-213 o na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí
s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019 ve výši
452.458,09 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových příjmů i
výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok
2020, č. j. MPSV-2020/141210-213 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s
rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 o částku
1.932.600 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření OSZ č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 452.458,09 Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky, č.j. MPSV-2020/141181-213 ze dne 7. srpna 2020 o poskytnutí doplatku
neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2020 došlo
k dofinancování roku 2019 ve výši 452.458,09 Kč.

Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve
smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. (účelový znak 13011) za rok 2019 je určen
na pokrytí odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných
v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2019. Příjemce použije
finanční prostředky výhradně na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými
v souvislosti s výkonem
sociálně-právní ochrany dětí v průběhu roku 2019 a
poskytnutou dotací pro rok 2019. Doplatek byl poskytnut v plné výši, nebyl nijak krácen.
Z pohledu poskytovatele se jedná o dotaci poskytovanou z rozpočtu roku 2020. Dotace
na pokrytí doplatku se netýká povinnost finančního vypořádání.
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

0000

13011

4339 5011

2700

Rozpočtové opatření OSZ č. 8

01

schválený
rozpočet

Text

kap

UR po
úpravě

úprava

0,00

0,00 + 452 458,09

452 458,09

4 213 320,00

4 167 487,00 + 452 458,09

4 619 945,09

Dotace SPOD - doplatek r.2019

SPOD: mzdy

upravený
rozpočet

b) Rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 1.932.600,- Kč
Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
č.j. MPSV 2020/53076-213 ze dne 25. března 2020 o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2020 ve výši 3.507.800,- Kč jsme
přijali první splátku dotace. Dne 7.8.2020 nám bylo doručeno rozhodnutí na druhou
splátku ve výši 4.364.800,- Kč. Dotace byla přiznána v celkové výši 7.872.600,- Kč tj. o
1.932.600,- Kč více než jsme navrhovali v rozpočtu 2020.(Požadavek v žádosti o dotaci
roku 2020 byl požadován ve výši 8.549.907,- Kč).
Na základě výše uvedeného předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází
ke zvýšení příjmů a současně ke zvýšení výdajů za účelem pokrytí výdajů souvisejících se
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu
ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., které vznikly v roce 2020 pod ÚZ 13011.

Rozpočtová skladba v Kč:

Rozpočtové opatření OSZ č. 9

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

Text

0

4116

2700 00000

13011

Dotace OSPOD

4339

5xxx

2700 00000

13011

Výdaje OSPOD

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

5 940 000

5 940 000

+ 1 932 600

7 872 600

5 940 000

5 940 000

+ 1 932 600

7 872 600

