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1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 7. 4. 2016.
II. pověřuje tajemníka městského úřadu, aby určil zástupce MěÚ na pozici
administrátora komise za dlouhodobě nemocného Ing. Vlastimila Kapičku
nejpozději do 31. 5. 2016.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise
s programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise.
2. Informace o dlouhodobé absenci administrátora komise Ing. Vlastimila Kapičky z důvodů
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Předsedkyně komise S. Doušová informovala přítomné
členy komise o přetrvávajících problémech vyplývajících z dlouhodobé absence administrátora
komise Ing. Vlastimila Kapičky. Situace není v současnosti nikterak řešena, přestože
předsedkyně komise projednávala celou věc osobně s tajemníkem úřadu Ing. Tomášem
Hoblem a písemně žádala Radu města. Členové komise se dohodli, že nejlepším řešením bude
požádat Radu města o pověření tajemníka tímto úkolem. Jako možnost se nabízí dosadit jako
zástup nově vybraného pracovníka na pozici "manažer EU dotací".
3. Informace k investičním záměrům Rady města. Na základě informací ze záznamu jednání
ZM a zápisů usnesení Rady města byla probrána následující témata:
– odkup Lorce;
- sportovní hala Klimeška – dle informací radního Fedoroviče se paní místostarostka pokusí pro
Kutnou Horu získat dotaci, jako tomu bylo v případě Hořovic.
- průmyslová zóna – připravuje se;
- revitalizace Vlašského dvora a Sankturinovského domu, u kterého se připravuje žádost o
dotaci (celková cena cca 29 mil. Kč a výše dotace 90%). V této souvislosti předsedkyně
vznesla dotaz na zástupce Rady, zdali by bylo možné získat prezentace investičních projektů,
které jsou k vidění při jednání Zastupitelstva města. R. Fedorovič sdělil, že je v tuto chvíli
možné je získat na vyžádání v kanceláři tajemníka. S. Doušová navrhla, že by bylo užitečné,
pokud by prezentace byly rovnou uveřejňovány na webu pod záložkou "Zastupitelstvo města",
aby se nemuselo o ně žádat individuálně, ale mohl si je prohlédnout každý, kdo bude mít
zájem.
- odkup pozemků od Českých drah (parkoviště);
- zpracování 4. úplné aktualizace ÚAP pro SO ORP Kutná Hora a získání dotace na aktualizaci
ÚP;
- odkup Tellerova cukrovaru (bude na programu květnového ZM)
- cyklostezka KH-Kačina (přes Nové Dvory) a s tím spojený Malínský nadjezd a vlastnictví
pozemků;

- záměr s odkoupenými pozemky naproti obchodnímu domu Albert – VŠ pro 4000 studentů?
(bližší informace u starosty M. Starého);
- Cech podnikatelů a Hospodářská komora KH – nikdo z přítomných členů nemá o působení
této organizace bližší informace, předsedkyně komise zjistí, kdo jeho činnost řídí;
- bývalá kasárna – další využití bude řešit místostarostka Moravčíková s Policií ČR;
- prodej domu vedle parku U tří pávů (je zde záměr na prodej, bude řešit ZM)
- přesun autobusového nádraží – R. Fedorovič sdělil, že do 2. 9. 2016 se má podat žádost o
dotaci a od toho se bude odvíjet další postup. V této souvislosti Mgr. Kozák navrhnul, aby se
projednalo s provozovatelem autobusové dopravy zlepšení podmínek pro cestující (budova na
nádraží se zamyká příliš brzy, chybí jakýkoliv přístřešek pro ochranu před nepříznivým počasím
apod.).
4. Různé. Členové komise se znova zabývali budoucím působení komise. Zazněly návrhy, že
je potřeba přijít s vlastní iniciativou v oblasti rozvoje města (Ing. Železný, R. Fedorovič). Mgr.
Kozák upozornil, že by bylo žádoucí vytvořit lepší podmínky pro vstup investorů do Kutné Hory
a vytvářet investiční pobídky. R. Fedorovič namítl, že Kutná Hora má v rozpočtu na tuto oblast
omezené finanční prostředky, které je navíc nutné využít k dalším aktivitám, např. opravě
silnic apod. V této souvislosti předsedkyně doporučila, aby všechny potřebné informace pro
podnikatele byly uvedeny na novém webu města v části "Podnikatel". R. Fedorovič navrhnul,
že obsah této části bude předán komisi k posouzení a příp. doplnění.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Členové komise žádají o přidělení administrátora z MěÚ do doby, než bude Ing. Kapička opět
schopen účastnit se jednání komise. Členové komise navrhují zveřejňovat prezentace
demonstrované při jednáních ZM na webu města. Členové komise očekávají k posouzení a
příp. doplnění obsah nového webu města části "Podnikatel".

4) Reakce rady města:
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