MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 31. ledna 2017 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno : 26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni : MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM
RNDr. Ivo Šanc, člen ZM – 16:00 – 16:10
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 16:00 – 16:35; 20:30 – 20:45
Mgr. Dana Vepřková, členka ZM – 17:45 – 18:20
PhDr. Iva Pospíšilová, členka ZM – 16:00 – 17:46
Ing. Jozef Králik, člen ZM – 16:00 – 17:56
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
1.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Ţádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
1/02
Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2017
1/03
Zápis Osadního výboru ZM
1/04
Změna odměn za výkon funkce členům zastupitelstev
1/05
Připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet“
1/06
Pověření starosty zastupováním Města K. Hora na VH
1/07
Přijetí dotace – program zaměstnanost
1/08
Pověření kontrolního výboru
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
Rozpočtová opatření přijatá Radou města
2/02
Rozpočtová opatření EKO č. 3-6
2/03
Konečná úprava rozpočtu
2/04
Zápis Finančního výboru ZM
3.
Materiály správy majetku
3/01
Směna pozemků v k.ú. KH (ZO Českého zahrádkářského svazu )
3/02
Prodej pozemku v k.ú. KH (p. Geier)
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Sedlec (p. Geier)
3/04
Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
3/05
Prodlouţení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
4.
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
VPS o poskytování dotací na činnost organizací – kultura
4/02
VPS o poskytování dotací na činnost organizací – sport
4/03
Příspěvkový program (granty) - sport
4/04
Souhlas ke spoluúčasti na dotaci „Sníţení energ. náročnosti budov“
4/05
Příspěvkový program (granty) – kultura + Calendarium Cuthna
4/06
Příspěvkový program (granty) – vzdělávání a volný čas
4/07
VPS o poskytování dotací na činnost organizací – vzdělávání
6.
Materiál odboru investic
6/01
Projekt Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře
6/02
Energetická koncepce města Kutná Hora
6/03
Přestavba býv. ZŠ na knihovnu
7.
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01
Financování příspěvku pro Pečovatelskou sluţbu
7/02
Stabilní fond pro podporu a rozvoj soc. sluţeb - aktualizace
7/03
Změna členství Stabilního fondu na podporu a rozvoj soc. sluţeb
7/04
VPS o poskytování dotace – sociální sluţby
7/05
Změna předmětu darovací sml. - sociální sluţba Taxík Maxík
8. Materiál Odd. interního auditu
8/01
Zápis o kontrole KV a prodlouţení termínu usnesení č. 211/16
8/02
Prodlouţení termínu usnesení č. 210/16
10.
Materiály odboru dopravy a SH
10/01
Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu linky Pha-Háje
IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V.
Různé, závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta Bc. Martin Starý, který zároveň určil
ověřovatele zápisu a upozornil všechny přítomné, ţe z jednání je pořizován zvukový i
obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu z jednání ZM,
v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání. Starosta dal návrh na
úpravu programu (doplnění materiálů 1/07, 1/08 a 6/03). Upravený program byl
schválen jednohlasně (pro 22, proti 0, zdrţel se 0).
Ověřovateli zápisu byli určeni: MUDr. Jan Havlovic
Mgr. Ladislava Krčmářová

II.

Dotazy a připomínky občanů

Ing. Jan Dobiáš
Předseda spolku Osada Katlov uvedl, ţe i před veškerá ujišťování pan Vágner zlikvidoval
cestičky a kolem rybníka postavil kamennou cestu, kde nyní jezdí čtyřkolky i motorky,
byla zlikvidovaná travnatá plocha, kde měly přístup do vody děti – kdo toto povolil a za
jakých podmínek? Nechápe neschválení prodeje pozemku p. Vágnerovi, ale Červeným
Janovicím, které mu pozemek stejně prodají (pan starosta poţádal o písemné doručení
připomínek a poté mu písemně odpoví).
MVDr. Václav Vančura
V červnu 2016 byl vyvěšen záměr na prodej lesa, který byl posléze zrušen a navrţena
směna pozemků s panem Dlabalem. Obyvatelům Katlova se toto nelíbilo a proto nabídl
směnu svého lesa, dal podání 15.9.2016 a od té doby se s tím nic neděje – jaký je stav?
Dále upozornil na chatrče bezdomovců, které hyzdí přístupové cesty do města včetně
nepořádku v okolí (u Hořan, ke Gruntě, v sadech p. Rudolfského. Ţádá o sjednání
nápravy a odstranění chatrčí – zda je někdo povolil?
Mgr. Tomáš Morawski
Kritizoval postup města, které zaslalo ţádost vedoucím SVJ, aby nahlásili, kdo má
v domě psa, domnívá se, ţe jsou snad i jiné moţnosti zjištění, neţ ţádost o udávání
sousedů.
Druhou kritikou bylo, ţe kvůli jednomu stěţovateli jsou omezování všichni (kulturní
akce), kteří chtějí v K. Hoře něco podnikat.
K tomuto příspěvku se rozpoutala obsáhlá diskuse na téma jak řešit úklid města od psích
exkrementů.
Paní Jánská, předsedkyně SVJ
13.1.2017 vyšla vyhláška o zjednosměrnění ul. Puškinská, aniţ by to někdo diskutoval
s obyvateli okolních domů. Ona podala nějaké návrhy, ale nikdo se jimi nezabýval. Neřeší
se věci komplexně, byl slibován parkovací dům na sídlišti Šipší, mohl by být i na Hloušce
(starosta vysvětlil, ţe se tím bude zabývat PČR, poţadavků je více, Puškinská ul.
obousměrná být nemůţe, protoţe není prostor na parkoviště, nikdy neslíbil parkovací
dům, je moc nákladný; K. Koubský, ml. je překvapen, ţe s ní nikdo nekomunikoval, mělo
by se více s občany komunikovat a dávat zpětnou vazbu, vedle KH Tebis je dostatek
místa na parkování, doporučil pí Jánské, aby se nevzdávala)

III.

Písemné materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Ţádost o navázání spolupráce - Nepál
Usnesení č. 1/17 – ZM nesouhlasí
pro 20, proti 2, zdrţel se 2
s navázáním spolupráce s Hospodářskou komorou města Pokhara v Nepálu na základě
jejich ţádosti.
1/02
Sociální fond na rok 2017
Usnesení č. 2/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2017 a se zásadami čerpání a uţití
sociálního fondu na rok 2017.
1/03
Zápis z Osadního výboru Malín
BEZ USNESENÍ – ZM bere na vědomí
Zápis z Osadního výboru Malín ze dne 6.1.2017.

1/04
Nařízení vlády č. 414/2016 Sb.
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM schvaluje
pro 13, proti 8, zdrţel se 3
předloţený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města
Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2017.
MUDr. Havlovic – bude hlasovat proti, zvýšení je na horní hranici, coţ si nezaslouţí ZM
ani rada, za práci kterou vykonává (J. Kraus – neví, podle čeho soudí, ţe RM pracuje
špatně – jeho osobně to stojí finance i úsilí).
M. Krčík oponoval, ţe za poctivou práci si poctivou odměnu zaslouţí, zmínil jen kolik ho
stojí cesty na jednání – je pro navýšení.
Ing. Šorčík dal protinávrh – ponechat současnou výši odměn.
R. Fedorovič – odměny se zvyšují všem včetně úředníků i uvolněných členů ZM, kaţdý
má moţnost prostředky poslat na charitu.
Bylo hlasováno o protinávrhu - pro 10, proti 7, zdrţel se 7 – NEPŘIJATO.
Pan tajemník uzavřel s tím, ţe na příští jednání předloţí znovu.
1/05
Kampaň Vlajka pro Tibet
Usnesení č. 3/17 – ZM souhlasí
pro 15, proti 1, zdrţel se 6
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2017.
K. Koubský, ml. – upozornil na chybu v předkladateli, dle zákona o obcích můţe být jen
zastupitel či tajemník – byla změna na předkladatele - Mgr. Obraz, ten souhlasil.
1/06
Pověření k zastupování města na VH
Usnesení č. 4/17 – ZM pověřuje
pro 15, proti 3, zdrţel se 5
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti PhDr. Ivu
Pospíšilovou, členku rady města), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných
hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce 2017.
K. Koubský, ml. – co je na programu VH a jak bude hlasováno (starosta přečetl program
VH), upozornil, ţe není pod kontrolou, co se ve společnosti děje, starosta by měl hájit
naše zájmy a tak chce vědět, co to městu přinese (R. Fedorovič – členové představenstva
s ním projednají po jeho pověření, probíhají intenzivní jednání a běţí soudní proces,
takţe by nemělo být diskutováno na veřejnosti; Ing. Pilc – jako zastupitelé by si měli
schválit, co je jejich vůle; RNDr. Šanc poţádal zástupce města ve společnosti, aby mu
poskytli plán obnovy infrastruktury a plán obnovy investic. K. Hora je největší akcionář a
tak by měla jít podstatná část do našeho města.)
1/07
K přijetí dotace – projekt z programu zaměstnanost
Usnesení č. 5/17 – ZM přijímá
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
dotaci (podporu) od MPSV ČR na projekt „Zavedení strategického řízení MÚ Kutná Hora“,
registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0./16 – 033/0002825.
Pan tajemník se omluvil za předloţení aţ včera, protoţe čekal na rozhodnutí o poskytnutí
dotace – neoficielně to věděli jiţ od konce roku.
RNDr. Šanc – kdo připravil ţádost a jaké bylo zadání (tajemník – vyhotovil on,
konzultoval s kolegy na úřadech, kde jiţ mají zkušenosti.
M. Hlavatý – zda budou i jeho představy o fungování úřadu vyslechnuty (ano)
Na závěr pan starosta poděkoval panu tajemníkovi za zpracování.
1/08
Pověření kontrolního výboru
Usnesení č. 6/17 – ZM pověřuje
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
kontrolní výbor provedením kontroly zadání veřejné zakázky „Sankturinovský dům administrátor VŘ“.
Uvedl Ing. Šorčík, jako předkladatel – chtěl firmu dohledat, ale nikde neexistuje,
v důvodové zprávě je několik nesrovnalostí, proto doporučuje prověřit KV. Doplnil K.
Koubský, ml., ţe je to důsledek netransparentnosti – mohl být pouţit eZAK (vysvětlil Ing.
Janál, jak probíhalo VŘ)
J. Kraus – návrh podpoří a uvedl, ţe na jednání RM 8.2. přijde Ing. Bárta vysvětlit
radním, jak je moţné eZAK vyuţívat, doporučil, aby přišli i opoziční zastupitelé.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Rozpočtová opatření přijatá RM

Usnesení č. 7/17 – ZM bere na vědomí
pro 17, proti 0, zdrţel se 7
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 7. 12. 2017 – 11.1.2017.
M. Hlavatý rozdíl je 484 tis. Kč – tady je důkaz, ţe rozpočet je postaven špatně (za
loňský rok dělala RO přes 128 mil. Kč, coţ je třetina rozpočtu.
K. Koubský, ml. – kaţdou třetí korunu schváleného rozpočtu rada změnila (Ing.
Zahradníček upozornil, zda nejsou zahrnuty i dotace – M. Hlavatý uvedl, ţe ne).
2/02
Návrh rozpočtového opatření EKO č. 3-6
Usnesení č. 8/17 – ZM schvaluje
pro 18, proti 0, zdrţel se 6
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 – kterým dochází k navýšení
rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru ve výši 53 533 872,03
Kč dle důvodové zprávy č 1.
b) předloţený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 – kterým dochází k dodatečnému
zapojení finančního zůstatku z roku 2016 ve výši 12 225 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2
c) předloţený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných
prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2017 ve výši 1 292 448 Kč dle důvodové
zprávy č. 3.
d) předloţený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6; přesun rozpočtových prostředků z
úroků na úhradu jistiny dle aktualizovaného plánu splátek úvěru na byty Benešova 54 aţ
do roku 2021 dle důvodové zprávy č. 4.
RNDr. Šanc – jak je moţné, ţe v bodě 1 je poloţka nákup pozemků v průmyslové zóně,
kdyţ ho neschválili (vysvětlil Ing. Zahradníček – jde o název poloţky v úvěru, starosta
uvedl, ţe můţe být vyuţito na nákup pozemků od bývalého St. statku Čáslav).
2/03
Konečná úprava rozpočtu
Usnesení č. 9/17 – ZM bere na vědomí
pro 19, proti 0, zdrţel se 4
konečnou úpravu rozpočtu Města Kutná Hora 2016.
K. Koubský, ml. – výdaje 18 mil. Kč na rekonstrukci Vlašského dvora – kde bylo
vynaloţeno (Ing. Zahradníček vysvětlil, ţe se jedná o rozpočet, ne čerpání).
2/04
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 10/17 – ZM bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
zápis Finančního výboru ze dne 23. 1. 2017.
K. Koubský, ml. – doporučuje, aby byl jmenován nový člen FV – na poslední schůzce
nebyli usnášení schopni (ČSSD měla navrhnout – Ing. Moravčíková uvedla, ţe nikdo o
tuto funkci z jejich řad nemá zájem a pokud by někdo chtěl ve FV pracovat, můţe).
Navrhl dále podpořit FV a objednat sluţby od Ing. Tesaře, který by udělal analýzu moţné
zadluţenosti města (Ing. Viktora uvedl, ţe se jiţ řeší, dostal úkol na poradě vedení).
Poděkoval Ing. Viktorovi za účast na jednání FV a rychlé řešení návrhu.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Směna pozemků v K. Hoře (ZO ČZS K. Hora)
Usnesení č. 11/17 – ZM neschvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
směnu části pozemku p.č. 2781 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví
Města Kutná Hora za pozemky p.č. 3528/1 o výměře 38 m2 a p.č. 3528/2 o výměře 8
m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Kutná Hora, IČ 61926418, se sídlem Slavíkova 575, 284 01 Kutná Hora.
3/02
Prodej pozemku v K. Hoře (p. Geier)
Usnesení č. 12/17 – ZM neschvaluje
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
prodej pozemku p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu
Geierovi, 284 01 Kutná Hora.
3/03
Prodej pozemku v Sedlci (p. Geier)
Usnesení č. 13/17 – ZM neschvaluje
pro 20, proti 1, zdrţel se 2
prodej pozemku p.č. 624/3 o výměře 258 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu
Geierovi, 284 01 Kutná Hora.
3/04
Odkup pozemku v Hetlíně (p. Douda)
Usnesení č. 14/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 896 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v
k.ú. Hetlín od pana Josefa Doudy, 285 41 Malešov do vlastnictví Města Kutná Hora za
celkovou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč.

3/05
Prodlouţení termínů k plnění usnesení
Usnesení č. 15/17 – ZM I. schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
prodlouţení předloţených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
II. ruší
své usnesení č. 83/16 ze dne 3.5. 2016.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
VPS – neinvestiční dotace 2017 - kultura
Usnesení č. 16/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
předloţené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2017 v oblasti KULTURA.
4/02
VPS – neinvestiční dotace 2017 – sport
Usnesení č. 17/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
předloţené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2017 pro oblast - SPORT.
4/03
Granty 2017 - sport
Usnesení č. 18/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro
rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle upravené
důvodové zprávy.
b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy.
4/04
Spoluúčast k dotaci „5.1 – Sníţení energetické náročnosti budov“
MATERIÁL ODLOŢENÝ – ZM schvaluje
a) s moţným zafinancováním spoluúčasti na dotaci MŢP v rámci dotačního programu
„5.1 – Sníţení energetické náročnosti budov pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., Čáslavská
199, 284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.
b) s navýšením majetkového podílu města dle platné smlouvy.
Ing. Moravčíková předloţila návrh na změnu bodu b) usnesení takto:
b) s případným navýšením spoluvlastnického podílu Města Kutná Hora na budově č.p.
198 Karlov, Kutná Hora za podmínky, ţe dojde k poskytnutí dotace MŢP v rámci
dotačního programu 5.1.
RNDr. Šanc chválil, ţe bude přistoupeno k zateplení, ale jeho dotaz proč není KPB
připojen na CZT rozpoutal dlouhou diskusi, ze které nebylo patrno, kdo v jednání
zklamal. Tu ukončil Z. Hadrovský, aby se vrátili k předmětu projektu.
Další dlouhou diskusi rozpoutala připomínka J. Krause, kterého překvapil pozměňovací
návrh místostarostky, protoţe se na včerejším jednání shodli na něčem jiném.
Diskutovalo se i o navýšení majetkového podílu – nikdo není schopen uvést, o jaký podíl
se navýší, moţnost řešit vytápění pomocí kogenerační jednotky, jednání pod tlakem
vzhledem k dotaci. Většina zastupitelů by podpořila, ale některé věci jsou nejasné. Řadu
dotazů zodpověděl i Ing. Šimůnek z TJ Sparta.
K. Koubský, ml. poţádal o zastoupení jednoho člena opozice ve výběrové komisi (příslib
byl dán). Navrhl zároveň, ve shodě s Ing. Pilcem, odloţení materiálu na příští jednání.
O odloţení hlasováno - pro 19, proti 2, zdrţel se 4 – MATERIÁL ODLOŢEN.
4/05
Granty 2017 – kultura a Calendarium Cuthna
Usnesení č. 19/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 2
ve znění protinávrhu:
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro
rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené
důvodové zprávy
b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro
rok 2017 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy
c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
Velmi dlouhá diskuse se rozpoutala k tomuto bodu a zaměřovala se zejména na vyřazení
festivalu Creepy Teepee (obhajoval i předseda komise Mgr. Morawski), vyřazení z CC
festival Kutnohorské léto, změny, které provedla RM po vyhodnocení projektů v komisi
kulturní, kdo rozhodl o zařazených projektech do CC apod. Odpovídal starosta a
místostarostové. V závěru projednávání dala pozměňovací návrh Mgr. Vepřková –

neudělit grant na Doţínky na Kačině ve výši 20.000 Kč (nejníţe obodovaný projekt) a
tuto částku rozdělit – 10.000 Kč pro soutěţ Kutnohorský groš a 10.000 Kč pro Noc
kostelů – o tomto návrhu hlasováno – pro 14 – proti 2 – zdrţel se 10 – PŘIJATO. Poté
bylo hlasováno o celkovém usnesení ve znění protinávrhu.
4/06
Granty 2017 – vzdělávání a volný čas
Usnesení č. 20/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok
2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle
důvodové zprávy.
b) předloţené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle bodu a).
4/07
VPS – neinvestiční dotace 2017 - vzdělávání
Usnesení č. 21/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
předloţenou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace na činnost
organizace v roce 2017 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Projekt revitalizace NKP Vlašský dvůr
Usnesení č. 22/17 – ZM I. přijímá
pro 24, proti 0, zdrţel se 2
dotaci na projekt „Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ - č.
117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.
II. pověřuje
radu města předloţením investičního výhledu a finančního plánu Města K.Hora na příští
dva roky.
Mgr. Obraz – je rád, ţe se podařilo grant získat, ale je otázka prostředků k doloţení, aby
se město příliš nezadluţilo, jsou 2 velké investice Vlašský dvůr a hala a mělo by se
zváţit, zda ještě nějaké další přibírat.
RNDr. Šanc – je to velký úspěch, naštěstí prostředků bylo hodně, je pro přijetí, ale má
zásadní výhradu – postrádá finanční plán a výhled investičních činností, není jasný
koncepční plán, je zde řada závazků k dotacím, doporučil, aby součástí usnesení bylo i
pověření rady předloţit investiční výhled a finanční plán na další 2 roky. Tento návrh
podpořil i pan Fedorovič, plán se jiţ tvoří.
K. Koubský, ml. – budou asi náklady větší, neţ se předpokládalo, ale je třeba si
uvědomit, ţe dluhy budou splácet zastupitelé v příštích volebních obdobích. Upozornil, ţe
je v havarijním stavu veřejné osvětlení a budou potřeba další investice. Poţádal o
souhlas, aby na všechny veřejné zakázky nad 100.000 Kč mohl být přizván do výběrové
komise 1 zástupce opozice – styčnou osobou by byl RNDr. Šanc. Bylo ujednáno, ţe
řídící výbor či administrátor takové veřejné zakázky při sestavování hodnotící
komise, osloví RNDr. Šance, který pak obratem sdělí, který člen opozice se
jednání komise zúčastní.
První hlasování bylo zmatečné, protoţe se nevědělo, zda se hlasuje o této dohodě či
celém materiálu – 23 pro – 0 proti – 3se zdrţeli.
6/02 Energetická koncepce města
Usnesení č. 23/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
Energetickou koncepci města zpracovanou firmou EVČ Pardubice dle důvodové zprávy.
RNDr. Šanc uvedl, ţe jde o důleţitý dokument a těší ho zpracovatelovo vyjádření, ţe
dříve učiněné kroky byly správně. Ptal se, jak je závazné rozšiřování CZT a proč je tak
velký prostor věnován energetickému zpracování komunálního odpadu a jen jednomu
způsobu, kdyţ technologie se neustále vyvíjí.
K. Koubský, ml. – předpokládá, ţe byla vytvořena z důvodu strategických dokumentů a
měla by slouţit jako argument k rozšiřování CZT a proti případnému odpojování. Jako
prioritu vidí obnovu veřejného osvětlení a rozšiřování CZT – tyto dvě investice by měly
být zahrnuty do investičního výhledu.
M. Hlavatý – řada informací v dokumentu je jiţ dlouho známa, jak moc je pro nás
dokument závazný, ţe osvětlení opravíme opravdu v horizontu 4 let.
Starosta poukázal na to, ţe je i součástí Smart Cities, kam se chtějí ubírat a velmi
důleţitou oblastí jsou nyní i odpady.
6/03 Přestavba bývalé ZŠ na knihovnu

Usnesení č. 24/17 – ZM I. schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 3
a) záměr podání ţádosti o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu bývalé základní školy J.
A. Komenského na knihovnu dle projektu DSP zpracovaného ARN studiem Hradec
Králové, Ing. Arch. Krejčíkem dle důvodové zprávy.
b) záměr ţe ţadatelem o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu školy J. A. Komenského
na knihovnu bude příspěvková organizace města Městská knihovna Kutná Hora dle
důvodové zprávy.
II. ukládá
Odboru investic a odboru správy majetku
zahájit administrativní kroky spojené s podáním ţádosti o dotaci.
Materiál okomentoval Ing. Janál, vedoucí odboru investic s tím, ţe pokud nedojde
k zapsání objektu bývalé ZŠ na seznamu památek, pak nebude moţno o dotaci ţádat.
Pokud vše vyjde, i náklady provozní by se neměly příliš lišit od současných.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Materiály uvedla paní místostarostka Ing. Moravčíková a ved. odboru SVZ Bc. Šlesingr.
7/01 Financování Pečovatelské sluţby Kutná Hora v r.2017
Usnesení č. 25/17 – ZM souhlasí
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou sluţbu Kutná Hora pro rok
2017 ve výši 6.500.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování sluţby
obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno
Pečovatelské sluţbě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29.12.2016 a ke
kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, ţe částka ve výši 1.900.000,- Kč je určena
pro sociální sluţbu „Centrum denních sluţeb“ a částka ve výši 4.600.000,- Kč pro sociální
sluţbu „Pečovatelská sluţba“.
7/02 Stabilní fond – aktualizace pravidel
Usnesení č. 26/17 – ZM I. ruší
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
své usnesení č. 217/08 ze dne 9. září 2008, kterým schválila Pravidla pro tvorbu a pouţití
prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních sluţeb na území města Kutná
Hora.
II. schvaluje
aktualizovaná Pravidla pro tvorbu a pouţití prostředků stabilního fondu pro podporu a
rozvoj sociálních sluţeb na území města Kutná Hora.
7/03 Změna ve vedení stabilního fondu
Usnesení č. 27/17 – ZM I. odvolává
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
současnou správkyni Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních sluţeb na území
města Kutná Hora paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou – členku Zastupitelstva města a
současné členky komise „Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních sluţeb na území
města Kutná Hora“ paní PhDr. Drahomíru Hurtovou – bývalou vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví a paní Bc. Barboru Novákovou – specialistku na komunitní plánování
II. jmenuje
a) nového správce Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních sluţeb na území
města Kutná Hora pana Bc. Mariána Šlesingra, DiS.
b) nové členky Komise pro podporu a rozvoj sociálních sluţeb:
paní PhDr. Ivanu Pospíšilovou – členku rady města,
paní Mgr. et Bc. Moniku Válkovou – členku zastupitelstva města,
paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou – členku zastupitelstva města,
paní Bc. Barboru Novákovou – specialistku na komunitní plánování
7/04 Dotace na rok 2017 – sociální sluţby
Usnesení č. 28/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako
poskytovatelem a Povídej, z.s. jako příjemcem ve výši 430.000,- Kč.
Mgr. Válková vysvětlila jednání se ţadateli, vzhledem k nepřítomnosti ředitele RNDr.
Otruby, Oblastní charita Kutná Hora podá ţádost o změnu aţ nyní a bude předloţeno
samostatně. Proto byl vypuštěn bod b) v návrhu usnesení.
7/05 Taxík Maxík – změna darovací smlouvy

Usnesení č. 29/17 – ZM I. ruší
pro 21, proti 0, zdrţel se 5
své usnesení č. 235/16 ze dne 13.12.2016
II. schvaluje
a) dohodu o zániku závazku, který vznikl dne 15.12.2016 uzavřením darovací smlouvy
mezi Nadací Charty 77 a Městem Kutná Hora.
b) darovací smlouvu mezi Městem a Nadací Charty 77 na jejímţ základě nadace daruje
Městu motorové vozidlo zn. Ford Tourneo Custom L2, VIN WF03XXTTG3GY66921, a to za
účelem jeho provozování v rámci projektu „Taxík Maxík“.
c) schvaluje smlouvu, o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík
Maxík“ kterou se Město zavazuje hradit veškeré náklady spojené s provozem automobilu
v rámci projektu Taxík Maxík po dobu 5 let a sluţbu poskytovat prostřednictvím
příspěvkové organizace Pečovatelská sluţba Kutná Hora.
Ke změně dochází z důvodu, ţe původně mělo město dostat prostředky na nákup auta,
ale posléze se ukázalo, ţe dostalo jiţ samotné auto.
8. MATERIÁLY ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
8/01 Zápis o kontrole a prodlouţení termínů usnesení
Usnesení č. 30/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 2
zápis o kontrole č. 1/16/KV – „Kontrola poskytování a vyúčtování náhodně vybraného
velkého grantu poskytnutého městem Kutná Hora v roce 2015 v oblasti kultury“
II. souhlasí
s prodlouţením termínu plnění usnesení č. 211/16 (prověření zadání veřejné zakázky
„Sanace odvalu dolu Kuntery“) do 10.3.2017.
8/02 Prodlouţení termínu k plnění usnesení
Usnesení č. 31/17 – ZM souhlasí
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
s prodlouţením termínu plnění svého usnesení č. 210/16 ze dne 13.12.2016 do
10.3.2017.
10. MATERIÁLY ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
10/01 Úhrada části prokazatelné ztráty – linka 381 PID
Usnesení č. 32/16 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdrţel se 7
s podepsáním dodatku č. 11 smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem
Praţské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID
č. 381 Praha, Háje - Kutná Hora, aut.st. na rok 2017.
M. Hlavatý – jak se dotkne cen jízdného vyhláška o navýšení mezd řidičům (Ing. Ďoubal
– nijak se neprojeví).
Ing. Králik měl dotaz, kolik lidí jede z Prahy do Kutné Hory.
NÁVRH NA PŘIJETÍ USNESENÍ
Jmenování člena finančního výboru
Usnesení č. 33/16 – ZM jmenuje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
Pana Martina Hlavatého, člena ZM Kutná Hora do funkce člena Finančního výboru
Zastupitelstva města Kutná Hora.
K. Koubský, ml. uvedl, ţe o přestávce hovořil s panem Martinem Hlavatým, který je vţdy
na jednáních v obraze o rozpočtu, zda by byl ochoten ve FV pracovat – souhlasil a proto
ho navrhl za člena.

IV.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Ing. Tomáš Pilc
Zda se bude dělat studie proveditelnosti na knihovnu (Ing. Janál, aţ jak dopadne zápis a
doplnil Mgr. Seifert, ţe NPÚ pouze zápisy doporučuje, ale rozhodnutí vydává MK ČR).
Martin Hlavatý
Nebylo splněno usnesení č. 157/16, kterým bylo radě uloţeno předloţit ZM koncepční
zprávu o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích Šipší a Hlouška. Vzhledem k tomu,
ţe bylo posunuto jednání prosincového ZM, předpokládal, ţe bude předloţeno dnes.
Nelíbí se mu, ţe rada ignoruje úkoly, které jí ZM dává a chová se tak s neúctou a
pohrdáním k zastupitelům.

Komise pro ŢP si vyţádala „Program zlepšování kvality ovzduší“ ve Středočeském kraji.
Jsou zde navrţena řešení na základě dotazníků z jednotlivých měst, zdá se, ţe se K.Hory
nepřihlásila k ničemu, coţ je nelichotivé hodnocení. Měla by se přijmout opatření, aby se
do r. 2020 sníţily emise ze silničního provozu o 24% a částice polétavého prachu o 35%.
Měl by se obnovit zájem o obchvat K. Hory či Kutnohorský oblouk a vyvíjet tlak na vyšší
orgány. Vyřídit písemně v termínu, kdy budou ZM předloţeny zároveň i návrhy na
realizaci „Programu“.
Mgr. Ladislava Krčmářová
Jak bude zabezpečena doprava občanů Malína při uzavření nadjezdu (má být od
1.3.2017), doporučovala jednat s Arrivou a Krajem a posílit linky do Kolína, odkud by lidé
mohli jezdit dále na Prahu i Brno. K tomuto bodu se rozpoutala dlouhá diskuse se
závěrem, ţe mst. Ing. Viktora bude jednat s dopravcem i Krajem, aby vše bylo
připraveno, doplnil R. Fedorovič, ţe je třeba zajistit autobusy pro děti, je jasné, ţe
většina dospělých stejně bude chodit přes koleje.
Mgr. Dana Vepřková
V jaké fázi je ţádost o dotaci pro ZŠ na polytechnické vzdělávání, na říjnovém zasedání
byla přislíbena informovanost zastupitelů, ale dodnes jim ţádné informace podány nebyly
(Ing. Moravčíková – finišuje se na podání ţádosti)
Ing. Ladislav Šorčík
Zástupce společnosti Terra Group investment obcházel byty a podomním prodejem
nabízel smlouvy na dodávku energií s tvrzením, ţe dělají pod záštitou města. R.
Fedorovič však toto vyvracel a podomní prodej je v K. Hoře zakázán. Jak je tomu
doopravdy (starosta uvedl, ţe ţádnou záštitu neposkytl, doplnil pan tajemník s tím, ţe
firma ţádala o výpůjčku prostor – byl jim nabídnut komerční pronájem, který však
odmítli a tím veškeré kontakty skončily)

V.

Různé, závěr

Josef Kraus
Opět připomněl, ţe na jednání RM 8.2.2017 bude přítomen Ing. Bárta a doporučil, aby se
zúčastnili i opoziční zastupitelé, protoţe ne vše lze soutěţit, měli by si to vyslechnout
všichni.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 20:45 hod.
Z jednání ZM je pořízen videozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o
hlasování k jednotlivým usnesením, je uloţen v kanceláři tajemníka u originálu
zápisu. Přijatá usnesení, zápis z jednání a záznam o hlasování jsou zveřejněny i
na webových stránkách úřadu.
Ověřovatelé

MUDr. Jan Havlovic, člen ZM

zápisu

Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM

Bc. Martin Starý, starosta

Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Zapsala: Eva Hnátková

Ing. Josef Viktora, místostarosta

