Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 21.října
2020
Usnesení č. 773/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 41
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 41 - navýšení rozpočtových příjmů a
výdajů ve výši 66.000 Kč z důvodu přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR určených pro
Městskou knihovnu Kutná Hora na účel "Veřejné informační služby knihoven".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.10.20
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. OPPŠK č. x - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 66 000,- Kč
Zdůvodnění: Na základě přijetí AVIZA o převodu prostředků účelových dotací od
Ministerstva kultury ČR určených pro Městskou knihovnu Kutná Hora na účel „Veřejné
informační služby knihoven“ z toho na projekt začínáme s MAKERSPACE v knihovně –
66 tis. Kč (makerspaces jsou místa kde se schází jednotlivci či skupiny za účelem sdílení
zdrojů, vědomostí, společné práce a tvůrčí činnosti na projektech a DIY lifestyle (do it
yourself -udělej si sám), uživatelé si zde mohou zlepšit svou rukodělnou činnost,
vyzkoušet si práci s 3D tiskem, opravit si notebook, vylepšit si jízdní kolo, sestavit model
letadla apod.) překládáme návrh na zapojení tohoto navýšení do rozpočtu města.
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Usnesení č. 779/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 42 - 46
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 42 - přesun prostředků
schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora,
Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši
508.351,34 Kč. Investiční prostředky ve výši 96.351,34 Kč jsou určeny na částečné
finanční zajištění konvektomatu do školní jídelny MŠ Benešova. Schválené, ale z důvodu
letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky ve výši 412.000 Kč se převádí
do investičního fondu organizace na realizaci opravy příjezdových cest ke školní jídelně v
areálu školy Benešova 149,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 - přesun prostředků
schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha
v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v

celkové výši 2.024.564 Kč. Investiční prostředky ve výši 824.564 jsou určeny na finanční
zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu MVD 1. patro (druhé nadzemní
podlaží). Schválené, ale důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky
ve výši 1.200.000 Kč se převádí do investičního fondu organizace na realizaci opravy
dalšího sociálního zařízení a příslušející části vnitřní kanalizace,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 - přesun prostředků
schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora,
Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 600.000
Kč. Tyto schválené, ale z důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané
prostředky se převádí do investičního fondu organizace na dofinancování při rekonstrukci
suterénu,
d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - přesun prostředků
schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov,
Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši 1.200.000 Kč.
Tyto schválené, ale z důvodu letošních mimořádných opatření nevyčerpané prostředky se
převádí do investičního fondu organizace na realizaci výměny části oken budovy školy,
e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - přesun prostředků
schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Kutná Hora, Vladislavova 376 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci ve výši
150.000 Kč. Investiční prostředky určeny na částečné finanční zajištění nákupu nových
sedadel do koncertního sálu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 10.11.20
Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 42 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 508 351,34 Kč
Příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, žádá o převod
finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši
508 351,34 Kč do investičního příspěvku.
Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na nákup konvektomatu do ŠJ
Benešova v hodnotě 399 530,00 Kč a v MŠ 17. listopadu byla zhotovena nová
internetová síť v hodnotě 46 501,00 Kč. Celková hodnota investice činí 446 031,00 Kč.
Obě tyto investice byly financovány z investičního fondu ve výši 349 679,66 Kč a rozdíl
ve výši 96 351,34 Kč je zatím zajištěn z provozních prostředků. Z tohoto důvodu
organizace žádá o přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku na investiční
příspěvek.
Účelově určené neinvestiční prostředky ve výši 412 000,00 byly schváleny v příspěvku na
rok 2020 a měly být použity na opravu příjezdových cest ke školní jídelně v areálu školy
Benešova 149. Vzhledem k mimořádným opatřením na jaře letošního roku nemohla být
akce stanoveným způsobem připravena a nebylo možné ji realizovat v období školních

prázdnin. Její realizace bude nezbytná v roce 2021 (z bezpečnostních důvodů-nerovnost
terénu, předcházení pracovním úrazům), navrhujeme proto převod schválených
nevyčerpaných neinvestičních prostředků do investičního fondu organizace.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 42.
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

3111

5331

2867

52701

MŠ Kutná Hora

3111

6351

2867

52701

MŠ Kutná Hora

rozpočet po
úpravě

6 055 000,00

6 055 000,00

-508 351,34

5 546 648,66

0,00

0,00

+508 351,34

508 351,34

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 42.

b) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 2 024 564,00 Kč
Příspěvková organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha
166, žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního
příspěvku ve výši 2 024 564,00 Kč do investičního příspěvku.
Jedná se o provedenou rekonstrukci sociálních zařízení v pavilonu MVD 1. patro (druhé
nadzemní podlaží) v hodnotě 824 564,00 Kč, která je zatím zajištěna z provozních
prostředků. Z tohoto důvodu organizace žádá o přesun prostředků schváleného
neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek.
Účelově určené neinvestiční prostředky ve výši 1 200 000,00 byly schváleny v příspěvku
na rok 2020 a měly být použity na realizaci opravy dalšího sociálního zařízení a
příslušející části vnitřní kanalizace. Vzhledem k mimořádným opatřením na jaře letošního
roku nemohla být akce stanoveným způsobem připravena a nebylo možné ji realizovat
v období školních prázdnin. Její realizace bude nezbytná v roce 2021, navrhujeme proto
převod schválených nevyčerpaných neinvestičních prostředků do investičního fondu
organizace.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 43.
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

3113

5331

2867

52759

ZŠ Jana Pal. v KH

5 183 000,00

3113

6351

2867

52759

ZŠ Jana Pal. v KH

0,00

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

5 233 000,00

- 2 024 564,00

0,00

+2 024 564,00

rozpočet po
úpravě

3 208 436,00

2 024 564,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 43.
c) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 600 000,00 Kč
Příspěvková organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 žádá o
převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši
600 000,00 Kč do investičního příspěvku.
Účelově určené neinvestiční prostředky ve výši 600 000,00 byly schváleny v příspěvku na
rok 2020 a měly být použity na výměnu části oken na budově školy. Vzhledem
k mimořádným opatřením na jaře letošního roku nemohla být akce stanoveným
způsobem připravena a nebylo možné ji realizovat v období školních prázdnin. Škola
finanční prostředky využije na plánované akce při rekonstrukci suterénu v roce 2021,
navrhujeme proto převod schválených nevyčerpaných neinvestičních prostředků do
investičního fondu organizace.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 44.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

3113

5331

2867

52720

ZŠ KH Kam.stezka

2 748 000,00

3113

6351

2867

52720

ZŠ KH Kam.stezka

0,00

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

2 806 500,00

- 600 000,00

2 206 500,00

0,00

+600 000,00

600 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 44.

d) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 1 200 000,00 Kč
Příspěvková organizace Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora žádá o
převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku ve výši
1 200 000,00 Kč do investičního příspěvku.
Účelově určené neinvestiční prostředky ve výši 1 200 000,00 byly schváleny v příspěvku
na rok 2020 a měly být použity na výměnu části oken na budově školy. Vzhledem
k mimořádným opatřením na jaře letošního roku nemohla být akce stanoveným
způsobem připravena a nebylo možné ji realizovat v období školních prázdnin. Škola
plánovanou část výměny oken bude realizovat v roce 2021, navrhujeme proto převod
schválených nevyčerpaných neinvestičních prostředků do investičního fondu organizace.
Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 45.
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

3113

5331

2867

52723

ZŠ Žižkov

3113

6351

2867

52723

ZŠ Žižkov

rozpočet po
úpravě

8 159 000,00

8 159 000,00

- 1 200 000,00

6 959 000,00

0,00

0,00

+1 200 000,00

1 200 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 45.

e) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.
3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 150 000,00 Kč
Příspěvková organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,
Kutná Hora žádá o převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního
příspěvku ve výši 150 000,00 Kč do investičního příspěvku.
Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na nákup nových sedadel do
koncertního sálu, celková hodnota souboru sedadel činí 545 476,00 Kč. Investice byla
financována z investičního fondu ve výši 395 476,00 Kč a rozdíl ve výši 150 000,00 Kč je
zatím zajištěn z provozních prostředků. Z tohoto důvodu organizace žádá o přesun
prostředků schváleného neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek.

Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 46.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

Org C

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

3231

5331

2867

52750

ZUŠ Kutná Hora

1 812 000,00

1 812 000,00

- 150 000,00

1 662 000,00

3231

6351

2867

52750

ZUŠ Kutná Hora

0,00

0,00

+150 000,00

150 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 46.

Usnesení č. 783/20 k rozpočtovému opatření INV č. 15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 15, kterým dochází k navýšení příjmů i
výdajů na základě darovací smlouvy od FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z. s., na nákup
sportovního vybavení do sportovní haly Klimeška ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.10.20
Důvodová zpráva:

Navýšení rozpočtu na základě usnesení RM č. 697/20 ze dne 23.9.2020
Výpis usnesení:

Usnesení č. 697/20 ke smlouvě darovací - nákup sportovního vybavení

Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené darovací smlouvy o finančním daru od FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z. s. na
nákup sportovního vybavení do sportovní haly Klimeška ve výši 20.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál Termín : 30.09.20

Rozpočtové opatření INV č. 15 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3,
písm. b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 20.000,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

3412

2321

2490 16423 Dar FBC

3412

5137

2490

OrgC

16423

Text

Klimeška -III DrHDM

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0,00

0

20 000,00

20 000,00

0,00

2 000 000,00

+20 000,00

2 020 000,00

Usnesení č. 792/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 11
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 11 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních
věcí a zdravotnictví o částku 132.623 Kč, v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií
COVID_19. Dotace je poskytována Městu Kutná Hora a byla uzavřena s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.20
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 11:
zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
částka: 132.623,- Kč
Zdůvodnění:
V příloze předkládáme Rozhodnutí č. 1 (č.j. MPSV -2020/196861-224/1) o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení
sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19.
Městu Kutná Hora Kutná Hora byla poskytnuta dotace ve výši 132.623,- Kč a
poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Dotace je určena na úhradu mimořádné odměny k platu za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného
přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu

práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy
COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení ve ztíženém pracovním prostředí.
Termín pro čerpání dotace je od 13.3.2020 do 31.12.2020.
Na základě výše uvedeného, navrhujeme zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví o částku 132.623,- Kč.

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 11:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Org J

Org. C

UZ

Text
ka

4116

4339

5xxx

2700

2700

49017

13015

49017

13015

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava

Rozpočet
úpravě

Dotace Výkon sociální práce, COVID_19

0

0

132 623

132 623

Sociální práce odměny – COVID _19

0

0

132 623

132 623

1

1

Usnesení č. 794/20 k rozpočtovému opatření POL č. 1 - 2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z
neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace zavedení optických kabelů
ve výši 437.000 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z
neinvestičních výdajů paragrafu "Bezpečnost a veřejný pořádek" na paragraf "Asistent
prevence kriminality" ve výši 396.649 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.20
Důvodová zpráva:

a)Rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 437 000,- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme rozpočtové opatření na přesun rozpočtových prostředků
z neinvestičních výdajů na výdaje investiční. Finanční částka bude použita na realizaci
propojení optických tras centra města - ulice Česká - Na Valech - Československých
legionářů (křižovatka s vysokým nápadem dopravních nehod, srážky vozidel a chodců,
dále se jedná o důležitou příjezdovou a výjezdovou komunikaci) – 81 542,- Kč, dokončení
propojení optické trasy sídliště Šipší, čímž tak dojde k nahrazení stávajícího nefunkčního
bezdrátového přenosu. Jedná se o kamerové body ulice Opletalova – Jana Zajíce
(rozsáhlé parkoviště osobních vozidel rezidentů sídliště, kde je velký předpoklad
opakovaného páchání majetkové trestné činnosti), dále ulice Opletalova – Ortenova

po

(malý kruhový objezd Kaufland, příjezdová a odjezdová komunikace do sídliště Šipší) –
228 930,- Kč, dále ulice Benešova – Masarykova (nový kruhový objezd Tesco, příjezdová
a odjezdová komunikace) – 78 860,- Kč, místem posledního optického propojení tras je
ulice Na Náměti – Městská knihovna – 16 789,- Kč.
Nově položenými optickými trasami a jejím následným propojením se stávající optickou
sítí města dojde do budoucna k významným ekonomickým úsporám oproti používání
stávající technologii bezdrátového přenosu, která je však v současné době nefunkční.
Návrh nově budovaných optických tras byl konzultován s Ing. Čermákem a členy IT
komise města Kutná Hora. Oslovení odborníci IT skupiny cituji ,,souhlasí s rozšířením
kamerového systému pomocí optických vláken, které je technicky nejdokonalejší s
nejvyšší odolností proti vnějšímu rušení a např. vlivům atmosférického přepětí. Součástí
rozšíření sítě pro kamerový systém MP bude i příprava pro monitorování parkoviště nové
„knihovny“ a příprava na propojení budovy „nové“ knihovny s budovou městského
úřadu.“ Montážní práce provede firma SUPTel, a.s., Plzeň.

OdPa SpPo OrJ

Text

5311 5132 2100 MP - ochranné pomůcky
5311 5137 2100 MP - DHDM
MP - programové
5311 5172 2100 vybavení
5311 5179 2100 MP - ostatní nákupy
5311 5192 2100 MP - poskytnuté náhrady
MP - ostatní výdaje
5311 5909 2100 j.n.(obnova MKDS)
5311 6121 2100 MP - optické sítě

SR

UR

úprava

UR

50 000,00

50 000,00

-50 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

-69 848,00

80 152,00

30 000,00

30 000,00

-30 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

-102 450,00

17 550,00

40 000,00

40 000,00

-39 507,00

493,00

250 000,00

145 195,00

-145 195,00

0,00

0,00

0,00

437 000,00

437 000,00

b)Rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 396 649,- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme
rozpočtové
opatření,
kterým
dochází
k
přesunu neinvestičních výdajů paragrafu „Bezpečnost a veřejný pořádek“ na paragraf
„Asistent prevence kriminality“ ve výši 396 649,- Kč. Jelikož se jedná o přesun mezi
paragrafy rozpočtové skladby, musí být tento přesun schválen Radou města i když je to
v rámci jednoho správce.
Finanční částka bude použita na dofinancování mzdy (sociální+zdravotní pojištění) na tři
nově vytvořená pracovní místa asistent prevence kriminality od 1. 6. 2020, schváleno
usnesením RM č. 328/2020.

Původně byly tyto tři pracovní pozice APK financovány prostřednictvím dotačního
projektu MPSV ČR v letech 2017 – 2020. Projekt APK byl k 31. 5. 2020 ukončen.
Vzhledem k nízkému počtu strážníků městské policie a trvajícímu nezájmu z řad
oslovovaných občanů o pracovní pozici strážníka městské policie jsme se rozhodli (vedení
MP a Bezpečnostní komise) na základě dobrých zkušenosti s činností APK vytvořit tří
pracovní pozice APK.

OdPa

SpPo

OrJ

Text

SR

UR

úprava

UR

4349

5011 2100 APK - mzdy

900 000,00

682 569,86

247 468,00

930 037,86

4349

5031 2100 APK - SP

223 200,00

121 196,00

109 458,00

230 654,00

4349

5032 2100 APK - ZP

81 000,00

43 981,00

39 723,00

83 704,00

5311

5011 2100 MP - mzdy

11 103 000,00

11 771 640,00

5311

5031 2100 MP - sociální pojistné

2 753 544,00

2 919 367,00

-109 458,00

2 809 909,00

5311

5032 2100 MP - zdravotní pojistné

999 270,00

1 059 448,00

-39 723,00

1 019 725,00

-247 468,00 11 524 172,00

