MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 28. března 2017 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno : 27 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni : Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 16:00 – 16:10
Mgr. Monika Válková, členka ZM – 16:00 – 16:20
MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM – 16:00 – 16:45
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 18:25 – 22:05
Bc. Martin Starý, člen ZM – 20:35 – 22:05
Milan Krčík, člen ZM – 20:45 – 22:05
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Nařízení vlády O odměnách za výkon funkce členům ZM
1/02
Zápisy Osadního výboru Malín
1/03
Sloţení osadních výborů na území města Kutná Hora
1/04
Seznam hrobů významných osobností města Kutné Hory
1/05
Navázání spolupráce s městem Dujiangyan v čínské provincii Sichuan
1/06
Proplacení biomonitoringu na území Malína
1/07
Změna systému MAD
1/08
Výzva členům RM
Materiály ekonomického odboru
2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2016
2/02
Zápis finančního výboru
2/03
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022
2/04
Rozpočtová opatření přijatá Radou města
Materiály správy majetku
3/01
Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Votruba)
3/02
Směna lesních pozemků
3/03
Převod práv a povinností z uzavřených smluv (p.Vágner)
3/04
Prodej pozemku v k.ú. Malín (p. Skokan)
3/05
Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č. Janovice)
3/06
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jindráčková)
3/07
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pechancová)
3/08
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková)
3/09
Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (pí Malkovská)
3/10
Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
3/11
Prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák)
3/12
Navýšení zákl.jmění spol. MLaR
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR
4/02
Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města
4/03
Rozdělení fin. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
4/04
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 4
4/05
OZV o stanovení škol. obvodů spádových MŠ a ZŠ
4/06
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5
4/07
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10
4/08
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 12
4/09
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 11
Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Materiál odboru investic
6/01
Rozpočtové opatření IO č. 2
6/02
Změna zřiz. Listiny Městské knihovny
6/50
Sml. o budoucí sml. darovací – lokalita „Malá Třešňovka“
6/51
Darovací smlouva – veřejné osvětlení v ulici U Kola
6/52
Rozbor způsobu stanovení ceny dodávané tepelné energie - staţeno
6/53
Prodlouţení termínu usnesení

7.

8.
IV.
V.
VI.

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální sluţby)
Příspěvkový program (granty) – sociální oblast
VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální sluţby)
Odpověď na ţádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Materiály Kontrolního výboru ZM K.Hora
8/01
Zápis z jednání kontrolního výboru
Odloţené materiály
4/04
Souhlas ke spoluúčasti na dotaci „Sníţení energ. náročnosti budov“
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
Různé, závěr
7/01
7/02
7/03
7/04

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájila a řídila Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka a
zároveň omluvila starostu Bc. Martina Starého, který je indisponován. V úvodu vyzvala
všechny přítomné k uctění památky obětí teroristických útoků minutou ticha.
Poté seznámila zastupitele se získáním prvního místa od SHS ČMS – Dům Dačický byl
vyhodnocen jako první ve 2. kategorii se ziskem 100.000 Kč.
Paní místostarostka určila ověřovatele zápisu a upozornila 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.
Předloţila návrh na úpravu programu - doplnění materiálů 1/07 (pro 23, proti 0, zdrţel se
1), 1/08 (pro 15, proti 1, zdrţel se 4), 3/12 (pro 25, proti 0, zdrţel se 0), 6/02 (pro 24,
proti 0, zdrţel se 1), 6/53 (pro 24, proti 0, zdrţel se 1) a 8/01 (pro 25, proti 0, zdrţel se
0). Martin Hlavatý poté navrhl staţení materiálu č. 6/52, neboť to je v kompetenci rady
města (pro 14, proti 1, zdrţel se 8), Upravený program byl schválen jednohlasně (pro 25,
proti 0, zdrţel se 0).
Ověřovateli zápisu byli určeni: Karel Koubský, ml.
Josef Kraus

II.

Dotazy a připomínky občanů

Jana Dubová
Kritizovala nepořádek ve městě po zimním období (lupení od podzimu, kamínky a písek)
a zároveň pracovní nasazení pracovníků TS – nikdo je nekontroluje a tak nedělají tak, jak
by měli, jako patriotku jí to velmi mrzí (vysvětlil Ing. Jäger, jednatel TS jednak s tím, ţe
zónové čištění začíná od příštího týdne a chodníky se uklízí a jednak sloţení pracovních
čet, které úklid provádí. Upozornil, ţe na chodníky nemají mechanizaci a tak jde pomalu).
Upozornila ještě, ţe z ankety vzešlo, ţe část pozemku, kde stávalo čp. 555 Uhelná je
zamýšlena jako parkoviště (Ing. Moravčíková – vědí to, ale vše je o financích)
Ing. Jan Dobiáš
Poděkoval za odpověď na připomínku z minulého ZM, ale upozornil, ţe cestičky jsou spíše
cesty s dřevěnými rantly, místy jsou z hrubého štěrku, který ztěţuje chůzi a jsou i tam,
kde nikdy nebyly. Zároveň poděkoval radním, ţe nedoporučili směnu pozemku panu
Vágnerovi.
MUDr. Marie Chocholáčková
Vysvětlila svou sloţitou situaci, kdy dostala výpověď ze zubní ordinace v čp. 28 Čáslavská
kvůli demolici. Musí se přestěhovat, ale zařízení nové zubní ordinace je otázkou aţ půl
milionu korun. Poţádala o úhradu stěhování (rada vyhověla) a ještě ţádá o příspěvek na
úpravu ordinace na nové poliklinice, která bude stát kolem 60.000,- Kč (Ing. Viktora
vysvětlil, jak došlo k výpovědi – věděla dostatečně dopředu, rada jí schválila prostředky
na stěhování; MUDr. Havlovic jí poděkoval, ţe se snaţí ordinaci přemístit a nezavřít ji,
protoţe je nedostatek zubních lékařů. Dostala výpověď, ač smlouvu měla do roku 2021,
vyzval zastupitele, aby jí vyhověli; K. Koubský, ml. – do konce března se má vystěhovat
a přitom její ţádost se má projednávat na květnovém ZM, coţ není dobré – nemůţe se
ohrozit péče pro 2000 pacientů, které má nasmlouvané; Ing. Pilc navrhl přijmout

usnesení a prostředky jí schválit, to podpořil i MUDr. Havlovic – projednáno
v připomínkách ZM)
Paní Jánská, předsedkyně SVJ
Stále se neřeší situace v ul. Puškinská, bylo slíbeno jednání, ale nedošlo na něj, kde se
má informovat (informace poskytne komise pro sídliště; schůzka byla a byli pozváni
všichni předsedové SVJ); co znamená revitalizace sídliště Hlouška – projekt za půl
milionu, kde můţe získat informace. Upozornila, ţe se zavírá parkoviště u Kauflandu
(závora) – co s tím město bude dělat, je nedostatek míst k parkování na sídlištích (Ing.
Moravčíková – otázka parkování je sloţitá, jedná se nyní o pozemcích na sídlišti, ale není
to rychlé řešení; M. Hlavatý uvedl, ţe si myslel, ţe na Šipší si budou lidé ochotni zaplatit
parkování, ale není tomu tak a stejné to bude na sídlišti Hlouška) K. Koubský, ml.
doporučil, aby se rada postarala o realizaci doporučení správního orgánu.
Vedení města bylo poţádáno, aby zastupitelé dostávali odpovědi na připomínky e-mailem
(bylo připomenuto, ţe připomínky zastupitelů včetně odpovědí jsou na webu města –
písemná podoba).

III.

Písemné materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 34/17 – ZM schvaluje
pro 19, proti 0, zdrţel se 8
ponechání stávajících 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.
1/02
Zápis z Osadního výboru Malín
BEZ USNESENÍ – ZM bere na vědomí
Zápis z Osadního výboru Malín ze dne 3.2., 20.2. a 10.3.2017.
1/03
Činnost Osadních výborů v Kutné Hoře
Usnesení č. 35/17 – ZM I. zřizuje
pro 27, proti 0, zdrţel se 0
V souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
osadní výbory:
Osadní výbor Malín
Osadní výbor Kaňk
Osadní výbor Sedlec
Osadní výbor pro městské části Ţiţkov a Vrchlice
Osadní výbor Perštejnec
Osadní výbor Poličany
II. s t a n o v í
Počet členů osadních výborů takto:
Osadní výbor Malín 10 členů- Eva Davidová, Zuzana Dupalová, Mgr. Anna
Vojáčková, Petr Kudrna, Jaroslav Kutil, Tomáš Plechata, Iveta Vlasáková, Lukáš Zíma a
Simona Zvolánková.
Osadní výbor Kaňk 6 členů - Milan Kuţela, Malvína Krepsová, Jaroslava Veselá, Ing.
Jaroslav Vrabčák a Mgr. Jana Červená.
Osadní výbor Sedlec 11 členů - Ing. Petr Svoboda, Štěpánka Dastychová, Radek Buchta,
Jan Trávníček, Klára Mundilová, Miroslav Piskora, Milan Rohan, Milada Vondrysová,
Miroslav Novák a Vladimír Kotrba
Osadní výbor pro městské části Ţiţkov a Vrchlice 6 členů - Ing. Martin Maco, Ing. Pavel
Svoboda, Mgr. Dana Vepřková, Mgr.Jiří Klečák a Miroslava Heroldová.
Osadní výbor Perštejnec 5 členů - Zdena Jansová, Nikol Nováková, Jiří Franc a Jaroslav
Vlček.
Osadní výbor Poličany 10 členů - Tomáš Kubera, Helena Jelínková, Aleš Brzobohatý,
Stanislava Sovová, Hana Pechová, Josef Tomčík, František Rot, Vladimír Nevole, Radek
Cypra.
III. v o l í
Předsedy osadních výborů:

Osadní výbor Malín - Bc. Milan Jarkuliš.
Osadní výbor Kaňk - Jana Lengerová.
Osadní výbor Sedlec - Tomáš Mottl.
Osadní výbor pro městské části Ţiţkov a Vrchlice - Ing. Karel Ţáček.
Osadní výbor Perštejnec - Oldřich Kocián.
Osadní výbor Poličany - Václav Slavík.
Uvedl pan tajemník s tím, ţe bylo předloţeno na základě připomínky pana Krause, který
vychází z nezávazného stanoviska MV, ţe by se osadní výbory měly volit kaţdé volební
období znovu. OV pracují na bázi dobrovolnosti a bez odměn, osobně se domnívá, ţe
k nové volbě v novém volebním období dochází jen u výborů ZM, kde jsou zastupitelé,
má také jiný právní názor.
Pan Kraus připomněl, ţe si současné zastupitelstvo osadní výbory ani jejich členy a
předsedy nezvolilo. Výbory je nutné nejdříve zřídit. Předloţil návrh usnesení, aby bylo
přijato v souladu s citovaným zákonem o obcích.
K. Koubský, ml. upozornil, ţe je třeba konstatovat, ţe osadní výbory přebírají veškeré
právní závazky vztahující se k činnosti a obsazení OV zvolených v minulých volebních
obdobích (návrh do zápisu přednesl pan tajemník).
1/04
Seznam hrobů významných osobností
Usnesení č. 36/17 – ZM ukládá
pro 25, proti 0, zdrţel se 2
Radě města Kutná Hora
Předloţit zastupitelstvu návrh statutu hrobu významných kutnohorských osobností
navrţených do péče Města Kutná Hora.
Uvedl pan Kraus, konzultoval i v jiných městech a doplnil ho Mgr. Provaz, který
zrekapituloval činnost pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývala.
M. Hlavatý poděkoval za zpracování návrhu, je rád, ţe seznam vznikl, ale je třeba
stanovit jasná pravidla, jaký hrob bude do této skupiny patřit. Proto dal protinávrh – viz
usnesení.
Ještě řada zastupitelů poděkovala za zpracování materiálu, ale shodli se na tom, ţe je
třeba jasná definice.
1/05
Ţádost o spolupráci
Usnesení č. 37/17 – ZM nesouhlasí
pro 22, proti 2, zdrţel se 3
s navázáním spolupráce s městem Dujiangyan v čínské provincii Sichuan.
K. Koubský, ml. – spolupráce s čínskými městy nefunguje příliš dobře (připomněl
minulou cestu do Číny, kde se zúčastnili i lidé mimo ZM či úřad) i proto, ţe se jedná o
obrovská města. Doporučil, aby byl zaloţen výbor pro mezinárodní spolupráci, který by
se o tuto problematiku staral, protoţe s některými městy to nefunguje dobře. Toto
podpořil i R. Fedorovič.
Ing. Šorčík doporučil nesouhlasit s navázáním spolupráce.
1/06
Proplacení monitoringu na území Malína
Usnesení č. 38/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 4
proplacení biomonitoringu na území Malína - občanům této městské části dle
předloţeného seznamu osob uvedeného v dopisu pí Krulišové ze dne 23. 2. 2017 ve dvou
vlnách po 300,- Kč na jeden vzorek.
Uvedl Ing. Viktora, vysvětlil problematiku monitoringu a zároveň vysvětlil, ţe by
navrhoval i zakoupení „peněţenky“ pro dopravu MAD pro občany Malína, kvůli přestupům
(většina lidí má, zatím by šlo o 2 osoby). Je rád, ţe si Malíňáci nepřišli stěţovat, asi jsou
s přístupem radnice spokojeni.
Ing. Králik – zda má monitoring vypovídající schopnost, 300 Kč není tak moc a kaţdý by
se měl o své zdraví starat sám (vysvětlila Ing. Moravčíková – část občanů má monitoring
zdarma, je vytipovaná oblast ohroţení; RNDr. Šanc uvedl, ţe v tomto případě jde o
veřejnou stavbu a město by prostředky dát mělo)
MUDr. Procházka vysvětlil moţný dopad na zdraví obyvatel a nutnost dodrţování
stanovených pravidel, kdy vliv na organizmus značně klesá.
K. Koubský, st. upozornil, ţe investor na tyto záleţitosti by měl mít prostředky (Ing.
Viktora ujistil, ţe ţádost o úhradu určitě odejde a zároveň doplnil usnesení o max. částku
na vzorek)

K. Koubský, ml. – lidé se oprávněně bojí o své zdraví a tak by jim město mělo pomoci.
Doporučil zároveň urychlený odběr vzorku při zahájení prací a doporučil prostředky
schválit.
1/07
Změna systému MAD
Usnesení č. 39/17 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdrţel se 4
s přípravou realizace nového systému městské autobusové dopravy v souladu
s doporučeným postupem Ing. Martina Jareše, Ph.D., včetně příprav na společnou
integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, na základě jeho posudku návrhu
změn systému MAD v Kutné Hoře vypracovaného Radimem Fedorovičem.
RNDr. Šanc upozornil, ţe v materiálu je smícháno více věcí dohromady – MAD, PID,
minibusy do města, ale podpoří, usnesení je nezávazné.
M. Hlavatý konstatoval, ţe tam opět chybí prostředky a informace, kolik to městu přinese
na nákladech – to by mělo být vţdy připojeno.
K. Koubský, ml. si váţí aktivity p. Fedoroviče, ale problematika je obsáhlá a materiál ani
neviděl ODSH či dopravní komise, postrádá zde trochu komunitní plánování (vysvětlil R.
Fedorovič – je záměrně definováno obecně a poté proběhnou jednotlivé konzultace).
1/08
Výzva členům rady města
Usnesení č. 40/17 – ZM vyzývá
pro 15, proti 3, zdrţel se 8
Členy Rady města Kutná Hora, aby při zadávání veřejných zakázek postupovali
transparentně v souladu se svým programovým prohlášením.
RNDr. Šanc uvedl, ţe opět došlo k tomu, ţe nebyla zveřejněna veřejná zakázka a bude
jen poptávkové řízení. Koalice stále postupuje netransparentně, coţ konstatoval i
kontrolní výbor.
K. Koubský, ml. uvedl jako příklad rekonstrukci ulice Mincovní. V příloze zprávy je
programové prohlášení, kde se koalice zavazuje k transparentnosti. K tomuto se
rozpoutala obsáhlá diskuse, ve které i Ing. Jäger objasnil situaci ul. Mincovní (ta měla být
dokončena jiţ 30. 11. 2016 a stále dokončena není). Na závěr dal K. Koubský, ml. návrh
na hlasování o mírně pozměněném návrhu usnesení.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Plnění rozpočtu města k 31.12.2016
Usnesení č. 41/17 – ZM bere na vědomí
pro 17, proti 0, zdrţel se 3
předloţenou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.12.2016.
2/02
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 42/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 3
zápis Finančního výboru ze dne 15. 3. 2017 a podmínky, které finanční výbor stanovuje
pro přijetí moţného úvěru dle přiloţeného zápisu.
II. souhlasí
a) s uţitím úvěrového rámce vţdy pouze na investice
b) ţe skutečné uţití sjednaného úvěrového rámce bude vţdy podléhat souhlasu 2/3
zastupitelů, tedy 18 členů ZM a bude v souladu s vyjádřením finančního výboru, případně
investiční komise.
III. ukládá
Radě města Kutná Hora
Zadat Ing. Luďku Tesařovi vypracování analýzy mandatorních výdajů Města Kutná Hora
s cílem zajistit optimalizaci provozu města s termínem předloţení do 30. 6. 2017.
R. Fedorovič poděkoval za konstruktivní jednání výboru, který předloţil ZM 3 body,
kterými by se mělo řídit.
RNDr. Šanc uvedl, ţe tato záleţitost je natolik závaţná, ţe by si zasluhovala samostatné
jednání ZM, návrhy finančního výboru jsou jasné a doporučil usnesení doplnit – tento
návrh podpořil i M. Hlavatý (Ing. Moravčíková informovala o chystaném mimořádném
jednání ZM a doporučila ještě pracovní setkání).
2/03a
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022
MATERIÁL STAŢENÝ – ZM schvaluje
předloţený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2022.
2/03b
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022

Usnesení č. 43/17 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdrţel se 6
předloţený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2022.
R. Fedorovič – jde o úvěrový rámec s čerpáním a vyplacením postupným a splatností na
15 let (M. Hlavatý upozornil, ţe tím, ţe byla zadána analýza, je předčasné schvalovat,
protoţe můţe dojít ke korekci). Doporučil postupovat dle návrhu finančního výboru.
Starosta se vyjádřil k celému procesu, rozeslal pozvání na čtvrtek k setkání a diskusi o
aktualizaci investičního výhledu na 3-4 roky – doporučil schválení materiálu 3b.
K. Koubský, ml. – vyţádali si ještě informaci o případné privatizaci bytového fondu –
doporučil nechat na příští jednání ZM. Schůzka je svolána příliš narychlo, hodně
zastupitelů nemůţe, ale doporučil přijmout, jde pouze o deklaratorní usnesení, nelze si
úvěr vzít. Doplnil RNDr. Šanc, ţe investiční komise zatím nedostala ţádné informace o
investičním výhledu.
2/04
Rozpočtová opatření přijatá RM
Usnesení č. 44/17 – ZM bere na vědomí
pro 16, proti 0, zdrţel se 10
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 25. 1. 2017 – 8. 3. 2017.
M. Hlavatý – částka 148 tis. Kč na vymalování podchodu na hlavním nádraţí – jak to
bude vypadat (starosta – představoval na několika komisích – projednání s odd. kultury
téma bude historie K. Hory a její památky; doplnila Ing. Moravčíková, ţe návrh mohou
zastupitelům poslat).
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Směna pozemků v Sedlci (p. Votruba)
Usnesení č. 45/17 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
směnu pozemků p.č. 791/8 o výměře 25 m2 a p.č. 791/27 o výměře 269 m2 v k.ú.
Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 793/67 o výměře
221 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Ing. Jaromíra Votruby, 284 01
Kutná Hora.
Ing. Králik přečetl ţádost pana Votruby, kterou dostal e-mailem, jde o jiţ 10letý stav
K. Koubský, ml. doporučil jednat o odkoupení.
Byl dán *ÚKOL OSM jednat s panem Votrubou o odkoupení pozemků*
3/02
Směna lesních pozemků
Usnesení č. 46/17 – ZM I. schvaluje
pro 16, proti 0, zdrţel se 10
směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 45711/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku
p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č.
498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2
(dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín
ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p.č.
733/21 o výměře 6.193 m2 a p.č. 733/27 o výměře 1.016 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné
Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, Hlízov, 285 32, zastoupeného na základě plné
moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43 s finančním doplatkem 100.000 Kč
od pana Vágnera.
II. neschvaluje
směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 45711/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku
p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č.
498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2
(dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín
ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 233/22 o výměře 1.052 m2, p.č.
233/23 o výměře 865 m2, p.č. 240/2 o výměře 1.602 m2, p.č. 241/7 o výměře 5.597
m2, p.č. 243/3 o výměře 8.538 m2, p.č. 294/2 o výměře 3.100 m2 a p.č. 297 o výměře
5.075 m2, vše v k.ú. Nová Lhota v podílovém spoluvlastnictví pana Ing. Pavla Kotvala,
Březí, 251 01 (podíl ve výši ½) a manţelů MVDr. Václava Vančury a Mgr. Vandy
Vančurové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši ½).
K této zprávě proběhla velmi dlouhá a různorodá diskuse zabývající se zejména činností
na Katlově, dohadům o směňovaných pozemcích, velkých investicích, které pan Vágner
do projektu vloţil a hlavně fakt, ţe směna se projednává jiţ 2 roky a město slibovalo, ţe

k ní dojde. Kromě toho pan Vágner nabízí finanční dorovnání. Padl i návrh na odloţení
tohoto materiálu, o kterém bylo hlasováno – pro 5, proti 11, zdrţel se 10 – NEPŘIJATO.
3/03
Převod práv a povinností z uzavřených smluv (p. Vágner)
Usnesení č. 47/17 – ZM nesouhlasí
pro 18, proti 2, zdrţel se 6
s převedením všech práv a povinností p. Jakuba Vágnera, Průhonice jako podnájemce,
budoucího nájemce, budoucího pachtýře z následujících uzavřených smluv s Městem
Kutná Hora:
 Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 9.7.2013,
 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 9.7.2013,
 Dohoda o obsahu závazků ze dne 9.7.2013,
 Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí
uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 10.3.2014,
 Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí
uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 5.5.2015,
 Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 1.11.2014,
 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 1.11.2014,
 Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 20.4.2016,
 Smlouva o budoucí pachtovní smlouvě ze dne 20.4.2016,
na společnost DOTENHILL s.r.o., IČ 021 67 590, se sídlem Zdeslavice 24, Černíny.
Tereza Vágnerová uvedla, ţe její bratr je jediným společníkem, se kterým má město
podepsané veškeré smlouvy. Protoţe často cestuje a jiţ několikrát byl v ohroţení ţivota
navrhují, aby smlouvy byly přepsány na společnost, ve které by byla i ona jako
jednatelka, protoţe je manaţerkou Katlova a záleţí jí na tomto místě. Pokud by se
s bratrem cokoli stalo, nebyla by pak oblast Katlova ohroţena. Doplnil jí Jakub Vágner, ţe
by ve společnosti byla jen jeho sestra a on, ţádná jiná osoba, na coţ můţe dát záruky.
K. Koubský, ml. uvedl, ţe společnost s ručením omezeným nedává ţádné záruky,
nechápe, proč by to pro město mělo být výhodné, doporučuje spíše smluvně podchytit
tak, aby to městu vyhovovalo.
RNDr. Šanc – od začátku projekt Jakuba Vágnera podporuje a vstřícnost města byla
zaloţena i na samotné jeho osobě.
Ing. Pilc doporučil, aby byla ve smlouvách zapsána i jeho sestra.
Ing. Šorčík – doporučuje materiál stáhnout a nechat si udělat právní rozbor nebo ať
právníci pana Vágnera navrhnou jiné řešení, neţ s.r.o. (přistoupení jeho sestry ke
smlouvám?) a pak můţe být předloţen jiný návrh.
Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení.
3/04
Prodej pozemku v Malíně (p. Skokan)
Usnesení č. 48/17 – ZM neschvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
prodej pozemku p.č. 71 o výměře 2.727 m2 v k.ú. Malín panu Zbyňku Skokanovi,
Sázava, 394 04 Nový Rychnov.
3/05
Prodej části pozemku v Č. Janovicích (Obec Červené Janovice)
Usnesení č. 49/17 – ZM I. neschvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Červené Janovice panu
Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.
II. schvaluje
prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené
Janovice, 285 42 Červené Janovice za kupní cenu ve výši 85,- Kč/m2 pozemku.
3/06
Prodej pozemku v K.Hoře (pí Jindráčková)
Usnesení č. 50/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
prodej pozemku p.č. 689/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a
příslušenství, paní Jaroslavě Jindráčkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši
7.000,- Kč.
3/07
Prodej pozemku v K.Hoře (pí Pechancová)
Usnesení č. 51/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
prodej pozemku p.č. 689/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a
příslušenství, paní Jitce Pechancové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.800 Kč
3/08
Prodej pozemku v K.Hoře (p. Obešlo, pí Drábková)

Usnesení č. 52/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 2
prodej pozemku p.č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství,
v k.ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví pana MDDr. Martina Obešla, 284 01 Kutná Hora
(podíl ve výši ½) a paní MDDr. Ţanety Drábkové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši ½) za
celkovou kupní cenu ve výši 59.000,- Kč.
Ing. Moravčíková okomentovala, ţe město musí prodávat pozemky za cenu v čase a
místě obvyklou, v případě realizace za niţší kupní cenu, musí být tato dobře zdůvodněna.
Ing. Šorčík upozornil, ţe se zdrţí hlasování, protoţe ţadatele zná. Uvedl, ţe na navrţenou
cenu reflektovat nebudou, nabídli cenu niţší. Město by mělo mladé lidi získávat a
doporučil, aby cena byla sníţena, protoţe jde o pozemek neupravený a pro město
nepotřebný. Připojila se i Mgr. Vepřková, ţe jiţ jedna zkušenost podobného rázu je a
sníţení ceny se městu vyplatilo.
Starosta také uvedl, ţe ţadatele zná a doporučil cenu ve středu mezi oběma návrhy.
Po delší diskusi navrhl Ing. Kukla hlasování, cena za pozemek není tak vysoká.
3/09
Prodej podílu na pozemcích v K.Hoře (pí Malkovská)
Usnesení č. 53/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 pozemků p.č. 2474/2 o výměře 40 m 2, p.č.
2476/1 o výměře 1.266 m2, p.č. 2476/8 o výměře 9 m2 a p.č. 2476/9 o výměře 9 m2,
včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 13639 pro obec a katastrální
území Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora paní Monice Malkovské, 284 01 Kutná
Hora za celkovou kupní cenu ve výši 14.710,- Kč.
3/10
Odkup pozemku v Hetlíně (p. Douda)
Usnesení č. 54/17 – ZM I. ruší
pro 24, proti 0, zdrţel se 2
své usnesení č. 14/17 ze dne 31.1. 2017.
II. schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 782 m2, včetně všech součástí a příslušenství,
v k.ú. Hetlín do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Josefa Doudy, 285 41 Malešov za
celkovou kupní cenu ve výši 25.800,- Kč.
3/11
Prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák)
Usnesení č. 55/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 3
prominutí sankce z prodlení pro pana Pavla Červeňáka, Kutná Hora, ve výši 50 %
z částky 102.620,- Kč.
3/12
Navýšení základního kapitálu (MLaR K.Hora)
Usnesení č. 56/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 1
navýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.,
IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43, 286 01 Čáslav o částku ve výši 57.000,- Kč
nepeněţitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to částí pozemku p.č.
488/3 o výměře 3.239 m2 (dle geometrického plánu č. 00140-2/2017 pozemek p.č.
488/8), včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Závěrečná zpráva Programu regenerace za rok 2016
Usnesení č. 57/17 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
závěrečnou zprávu Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora za
rok 2016.
4/02
Návrh na rozdělení prostředků z FRM na rok 2017
Usnesení č. 58/17 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 800 000,- Kč z Fondu regenerace
města Kutné Hory pro rok 2017 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
K. Koubský, ml. poděkoval za příkladnou práci odboru a za jejich starost o památky
města.
4/03
Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
Usnesení č. 59/17 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
s předloţeným návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 325 000,- Kč
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě.

4/04
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 4
Usnesení č. 60/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 – zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory
z roku 2016 ve výši 721 362,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace města Kutné
Hory za pronájem prostor k filmování o 93 250,- Kč dle důvodové zprávy.
4/05
Obecně závazné vyhlášky
Usnesení č. 61/17 – ZM I. schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
a) obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol
v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 179
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
b) změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů spádových základních
škol v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 178
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.
II. pověřuje
Ing. Zuzanu Moravčíkovou, místostarostku
Zpracováním návrhu, jakým způsobem bude vedení města řešit nedostačující kapacitu
míst v MŠ Kutná Hora od září 2020.
Mgr. Vepřková – kdyţ se budou povinně přijímat 5leté děti, pak můţe dojít ke sníţení
kapacity školek, protoţe se mohou hlásit i děti z okolí – v roce 2020 by mohlo chybět aţ
200 míst, zda je jiţ nějaký plán na moţné rozšíření kapacity MŠ (Ing. Moravčíková –
ještě se tím nezabývali, ale jistě se nějaké prostory najdou, dříve docházelo k rušení
MŠ). Bude nová MŠ při poliklinice, místa ve školkách chybí. Dala návrh na pověření
místostarostky, aby zpracovala návrh, jak situaci řešit.
Ing. Šorčík se diví, ţe se touto otázkou ještě nikdo nezabýval, kdyţ se neustále zvyšuje
poptávka.
R. Fedorovič není zastáncem omezování rodičů a nechal by, jako v Liberci, jednu
spádovou oblast – celé město.
M. Krčík – na ZŠ J. Palacha je několik tříd nevyuţitých.
Mgr. Krčmářová – ani nyní není dostatečná kapacita v MŠ a tak pokud by se prostory
našly, mohly by být vyuţívány jiţ nyní.
Delší diskusi na této téma ukončil RNDr. Šanc a doporučil hlasovat s doplněním návrhu
Mgr. Vepřkové.
4/06
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5
Usnesení č. 62/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.5 - přesun finančních prostředků
z poloţky Sportovní oddíly – registrovaní ţáci v celkové výši 1 811 800,- Kč a jejich
rozdělení na registrované ţáky jednotlivých sportovních oddílů (nad 50 000,- Kč) dle
důvodové zprávy a Přílohy č.1
b) předloţené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2017 ve
výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - smlouvy na registrované ţáky nad
50 000,- Kč – schvalované ZM, dle důvodové zprávy.
K. Koubský, ml. pro příště poţadoval dát do materiálu i počty dětí, které se sportu věnují
(Ing. Kukla uvedl, ţe oddělení má přesný přehled a Z. Hadrovský uvedl, ţe jedno dítě
můţe být i v několika oddílech a věnovat se více sportům)
4/07
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10
Usnesení č. 63/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 –
navýšení finančních prostředků na poloţku Školství rezerva SRP 2867 o částku
306 000,00 Kč, kterou vrací PO Základní škola Ţiţkov, Kremnická 98, Kutná Hora
v souladu s uzavřenou Smlouvou o zápůjčce dle důvodové zprávy.
4/08
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 12
Usnesení č. 64/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 2

předloţený návrh na rozpočtové opatření – zapojení rozpočtových příjmů ve výši
181 500,- Kč za provedenou propagaci na akci „PLÁTNA MĚSTA - STREET ART FESTIVAL
KUTNÁ HORA 2017“, která se bude konat ve dnech 6. – 12. srpna 2017 dle důvodové
zprávy.
4/09
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 11
Usnesení č. 65/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtových
prostředků OrJ 2867 na poloţku – sport - rezerva o vratku nevyčerpaných finančních
prostředků z poskytnuté dotace TJ Sokol Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
5. MATERIÁLY ODBORU RRÚP
5/01 Rozdělení prostředků z FRB pro rok 2017
Usnesení č. 66/17 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ţadatelům dle předloţeného seznamu,
kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky č.1/2016.
Ing. Králik – za jaký úrok se půjčují prostředky (tajemník uvedl, ţe vše najdou na webu
města, je stanoveno vyhláškou)
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Rozpočtové opatření OINV č. 2
Usnesení č. 67/17 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdrţel se 3
rozpočtové opatření OI č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z poloţky „Zdroje
financování investičních akcí“ na investiční poloţku „Městská knihovna – investiční
příspěvek“ ve výši 473.110,- Kč Odboru památkové péče, školství, tělovýchovy a kultury
dle důvodové zprávy.
6/02 Změna zřizovací listiny – Městská knihovna
Usnesení č. 68/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 1
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora:
Do bodu 1 článku V. zřizovací listiny - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek) - se vkládá
následující nemovitý majetek:
- pozemek parc.č.1351/1 v k.ú. Kutná Hora, jehoţ součástí je budova čp.416
včetně přípojek inţ. sítí, parkoviště, zpevněných ploch a oplocení (zastavěná
plocha a nádvoří)
- pozemek parc.č.1351/2 (ostatní plocha) v k.ú. Kutná Hora
- pozemek parc.č.1351/3 (ostatní plocha) v k.ú. Kutná Hora
II. ukládá
Odboru investic a odboru správy majetku provést administrativní kroky spojené se
změnou zřizovací listiny.
6/50 Smlouva o budoucí smlouvě darovací
Usnesení č. 69/17 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
s uzavřením předloţené Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemku,
stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení vybudované na pozemcích
uvedených v důvodové zprávě.
6/51 Darovací smlouva – veřejné osvětlení U Kola
Usnesení č. 70/17 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením předloţené Darovací smlouvy řešící převod stavby veřejného osvětlení v ulici
U Kola, Kutná Hora - Sedlec.
6/52 Rozbor způsobu stanovení ceny tepla
MATERIÁL STAŢENÝ – ZM bere na vědomí
rozbor způsobu stanovení ceny dodávané tepelné energie od smluvní společnosti.
6/53 Prodlouţení termínu na splnění usnesení z 28.6.2016
Usnesení č. 71/17 – ZM souhlasí
pro 20, proti 2, zdrţel se 4
s prodlouţením termínu plnění usnesení č. 157/16 ke koncepční zprávě o řešení dopravní
situace.

Ing. Králik – proč je stanoven tak dlouhý termín (starosta vysvětlil, ţe chce udělat
přehled kolik je na sídlištích bytů, obyvatel, aut na jeden byt, doplnil tajemník s tím, ţe
nelze vstupovat do registrů a jiţ si s p. Hlavatým celou záleţitost vyjasnil).
K. Koubský, ml. - pokud má být zpracováno kvalitně, doporučuje oslovit profesionální
firmu, bez finančních prostředků nelze nic dělat dobře.
M. Hlavatý uvedl, ţe ji vloni bylo radě zadáno a teď se termín prodluţuje.
Nakonec se všichni přiklonili k termínu 30. 9. 2017 jako konečné datum.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 VPS – dotace na rok 2017 (sociální sluţby)
Usnesení č. 72/17 – ZM I. nesouhlasí
pro 18, proti 0, zdrţel se 6
s ţádostí pana RNDr. R. Otruby o změnu rozdělení výše neinvestičních dotací pro Oblastní
charitu Kutná Hora
II. schvaluje
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 Oblastní charitou Kutná Hora jako příjemcem ve výši 1 070 000,- Kč.
K. Koubský, ml. poţádal o objasnění, co RNDr. Otruba poţadoval, kdyţ je doporučeno
nesouhlasit (dr. Otruba, ředitel Oblastní charity vysvětlil, ţe nebylo podpořeno 6 sluţeb,
a ţe to nedává dobrý signál na Kraj, od kterého mají také dotace. Kritizoval, ţe výběr byl
prováděn v sociální komisi – bylo zvykem zajišťovat pracovní skupinou v rámci
komunitního plánu (Bc. Šlesingr vysvětlil, jak probíhalo, ředitel poslal zástupkyni a
jediným argumentem bylo krácení dotace z Kraje, coţ je malý argument)
RNDr. Šanc dal protinávrh – souhlasit a finanční prostředky ponechat ve stejné výši –
bylo hlasováno – 4 pro, 9 proti a 11 se zdrţelo – NEPŘIJATO.
Poté se ještě vyjádřily členky sociální komise Mgr. Válková a Mgr. Krčmářová –
organizace má vícezdrojové financování, prostředky od města jsou nenárokové a
prostředků je málo. Bylo konstatováno, ţe Oblastní charita dostala skoro 50%
alokovaných prostředků. Bylo by třeba, aby město mělo zpracovaný strategický plán –
doporučují pořídit i bez dotace.
Ing. Šorčík zdůraznil, ţe nejsou odborníci a proto mají své poradní orgány, které
zodpovědně věci projednávají, nelíbí se mu přesvědčování, kam peníze poukázat, k tomu
se připojil i Ing. Kukla – nátlak není vhodný, komisi i ved. odboru věří.
Uzavřel vedoucí odboru SVZ s tím, ţe se připravují nová pravidla a město s Krajem
spolupracuje.
7/02 Příspěvkový program pro rok 2017 – granty – sociální oblast
Usnesení č. 73/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města kutná Hora pro
rok 2017 v kategoriích VELKÝCH grantů v oblasti SOCIÁLNÍ na základě přijatých ţádostí v
termínu do 31.10.2017 pro Oblastní charitu Kutná Hora, projekt: Šance pro děti s PAS,
částka ve výši 52.000,- Kč
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu
v kategorii „velké granty“ mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní
charitou Kutná Hora (projekt: Šance pro děti s PAS) jako příjemcem ve výši 52.000,- Kč
7/03 VPS – dotace na rok 2017 – sociální sluţby
Usnesení č. 74/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdrţel se 0
a) 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 Prostorem plus, o.p.s. jako příjemcem ve výši 115.000,- Kč
b) 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 Dignem (důstojnost) z.s. jako příjemcem ve výši 100.000,- Kč
c) 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 Centrem pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.
jako příjemcem ve výši 85.000,- Kč

d) 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 Ţivotem 90 Zruč nad Sázavou, z.ú., jako příjemcem ve výši 150.000,Kč
e) 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 Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. jako příjemcem ve výši 25.000,Kč
7/04 Odpověď na ţádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Usnesení č. 75/17 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
odpověď na ţádost pana Pavla Gintera o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o veřejném přístupu k informacím.
8. MATERIÁLY KONTROLNÍHO VÝBORU
8/01 Zápis z kontrolního výboru ZM
MATERIÁL ODLOŢENÝ – ZM bere na vědomí
a. Zápis č. 01/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
ze dne 22.3.2017
b. Zápis o kontrole č. 1/2017/KV „Prověření vybraných veřejných zakázek zadaných
společnosti Technické sluţby Kutná Hora, spol. s r.o“.
c. Zprávu o zjištěních z vykonané kontrolní akce – kontroly zadání veřejné zakázky
„Sanace odvalu dolu Kuntery“
Ing. Králik okomentoval předloţený materiál a upozornil, ţe ještě dvě akce nejsou
dokončeny, coţ není dobré. Zadávání in house TS města se neosvědčilo, nevyţadují
dostatečné reference, akce se zpoţďují a nejsou v dostatečné kvalitě (viz ul. Mincovní)
K. Koubský, ml. doporučil materiál odloţit a vyţádat si vyjádření od kontrolovaných
subjektů. Toto podpořil i K. Koubský, st. – hlasováno – pro 24, proti 0, zdrţel se 0 –
materiál byl odloţen.

IV.

Materiály odloţené

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.
Materiál zůstává i nadále odloţený (vysvětlila Ing. Moravčíková)

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Ing. Ladislav Šorčík
Před nedávnem pan starosta uvedl, ţe město plánuje vyřešit a rozparcelovat lokalitu pro
rodinné domy na Ţiţkově. Vzhledem k dobré ekonomické situaci v zemi by taková
lokalita mohla být rychle obydlena soukromými osobami. To by mělo pozitivní vliv na
demografii i daňové příjmy města. V jaké fázi se nachází příprava tohoto projektu?
Ing. Tomáš Pilc
Uvaţoval o spolupráci s Čínou – zda nevypovědět smlouvu s Jinanem a nespolupracovat
s dnes nabízeným městem – je zapsané na Listině UNESCO a menší (Mgr. Vepřková
informovala, ţe s Jinanem spolupracuje i Gymnázium JO, které zde má partnerskou
školu)
Ing. Jozef Králik
V rozpočtu loňského roku se nenaplnila kapitola prodej majetku – poţádal o předloţení
informace všem zastupitelům, které nemovitosti města na prodej jsou od kdy, za kolik,
kde inzerovány a kolik bylo zájemců.

Zda máme zpracovánu architektonickou studii jak zrekonstruovat kulturní dům Lorec?
Pokud ne, má vedení města záměr to provést a kdy?
Mgr. Dana Vepřková
Na Kaňku dochází ke kácení stromů – z jakého důvodu – doporučila zlepšit informovanost
o podobných akcích zejména prostřednictvím osadních výborů.
MUDr. Jan Havlovic
Společně s Mgr. Krčmářovou připomněli, ţe je třeba rozhodnout, zda přispět MUDr.
Chocholáčkové na zprovoznění ordinace na poliklinice. Většina zastupitelů návrh
podpořila (Ing. Viktora uvedl, ţe jiţ RM schválila částku 40.000,- Kč na přestěhování
ordinace). Dle vyjádření MUDr. Chocholáčkové by prostředky do výše 50.000,- Kč. Poté
dala paní místostarostka hlasovat a bylo přijato
Usnesení č. 76/17 – ZM I. souhlasí
pro 19, proti 0, zdrţel se 5
s úhradou rekonstrukčních nákladů přestěhované ordinace MUDr. Marie Chocholáčkové
do výše 50.000,- Kč na základě předloţených faktur.
II. ukládá
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
najít v rozpočtu města prostředky na pokrytí výše uvedených nákladů.
Karel Koubský, st.
Dostal e-mail od pana starosty ohledně nepořádku okolo heren s tím, ţe panu
tajemníkovi byl dán úkol pracovat na nové vyhlášce – přizval všechny, kdo by chtěl na
tomto spolupracovat, protoţe on se přípravě vyhlášky věnuje.

VI.

Různé, závěr

Ing. Tomáš Pilc
Informoval, ţe KH Tebis podal ţalobu na EC k vrácení přeplatku přes 1800 tis. Kč.
Doporučil věnovat zvýšenou pozornost při zpracovávání územního plánu, protoţe město
by mohlo znehodnotit některé pozemky.
Lenka Frankovicová
Proč se podnikatelům v městských objektech zvyšoval nájem (Ing. Moravčíková – došlo
k vrácení se do původních relací, na dobu určitou byl nájem sníţen).
Josef Kraus
Zda se uskuteční čtvrteční setkání zastupitelů (MUDr. Havlovic doporučil scházet se jen
veřejně, dohody, které byly takto učiněny nebyly respektovány; M. Hlavatý připomněl
pozvání opozice na jednání RM; K. Koubský, ml. kritizoval, ţe komunikace mezi koalicí a
opozicí vázne, před týdnem napsal e-mail radním a stále je bez odpovědi, vzhledem
k situaci doporučuje pouze jednání se záznamem; Ing. Šorčík je skeptický, jednání
doporučuje se záznamem a vţdy dát dostatečně v časovém předstihu, aby se mohli
připravit). Ing. Kukla a Ing. Moravčíková apelovali na nutnost společné schůzky a
přípravu investičního výhledu (RNDr. Šanc upozornil, ţe je investiční komise, kterou
nevyuţívají, pokud to tak bude stále, doporučuje ji zrušit). Ing. Moravčíková pošle
pozvání na pracovní schůzku a termín mimořádného jednání ZM.
Pan Kraus dále upozornil, ţe byly připomínky od občanů Malína, ţe autobus najíţdí na
zastávku z protisměru, coţ znesnadňuje nastupování – zda by se mohlo otočit.
PhDr. Iva Pospíšilová
Informovala o ţádosti o prověření postupu městských stráţníků a ţádost o revizi
blokových pokut. Krátce nastínila celou záleţitost, kterou šetří i kriminální policie PČR.
Vyjadřovalo se k ní i vedení městské policie a PČR byly poskytnuty veškeré podklady
k tomuto případu. Zaráţí jí, ţe advokát adresoval ţádost zastupitelstvu. Nechce se
vyjadřovat do doby, neţ bude případ pravomocně ukončen. Poté bude zastupitelstvo o
výsledku informovat.
Ing. Zuzana Moravčíková
Informovala o ţádosti o povolení výjimky v rámci vymezené doby nočního klidu na
Slavnosti piva, které proběhnou v pivovaru 20.5.2017 (pan tajemník společně s Ing.
Tvrdíkem vysvětlili, ţe jednoznačné doporučení orgánu dozoru MV je, aby města ţádné
vyhlášky nepřijímala a ponechala vše v reţimu zákona).

Ing. Josef Viktora
Oznámil, ţe od 3.4.2017 nastupuje na spoje do Malína smluvní dopravce – Arriva a byla
předloţena ţádost, zda by ještě v dubnu mohla být ponechána náhradní doprava o
sobotách a nedělích (zajišťuje pan Koten, ale je poskytováno zdarma a město musí hradit
náklady).
Informoval o přípravě uzavření parkoviště u Kauflandu, jednal s ředitelem, ale dostal
nařízení práce zahájit. Bude ještě jednat přímo s vedením společnosti pro ČR, ale nedává
tomu velkou naději.
Jednání zastupitelstva ukončila paní místostarostka ve 22:05 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

Karel Koubský, člen ZM

Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Zapsala: Eva Hnátková

zápisu

Josef Kraus, člen ZM

Ing. Josef Viktora, místostarosta

