MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
ze 6., mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora,
které se konalo dne 8. srpna 2017 od 17:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno : 26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni : Mgr. Dana Vepřková, členka ZM
Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 18:05 – 19:07
MUDr. Jan Havlovic, člen ZM – 18:00 – 19:07
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.

Zahájení
Dotazy a připomínky občanů
Materiály k projednání
6/01
Ţádost o dotaci - „Sportovní hala Klimeška“
1/01
Změny v městské autobusové dopravě (účast zástupců Integrované dopravy
Středočeského kraje, p.o.)
Návštěva v 17:30 hod. k této problematice
IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V.
Různé, závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil Bc. Martin Starý, starosta města, 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
navrhl doplnění programu o návštěvu k bodu 1/01 – k tomuto návrhu vystoupil MUDr.
Havlovic – jednání bylo svoláno mimořádně a pouze s jedním bodem (starosta a R.
Fedorovič vysvětlili důvody, které je vedly ke vloţení tohoto bodu), doporučil bod
neprojednávat – o návrhu hlasováno - pro 7, proti 11, zdrţel se 8 – NEPŘIJATO.
RNDr. Šanc měl poţadavek, aby pozvánka na jednání ZM byla členům zastupitelstva
zasílána e-mailem, coţ v tomto případě nebylo (starosta se omluvil, příště bude
zajištěno). Poté se hlasovalo o navrţeném programu - pro 18, proti 3, zdrţel se 5.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Gryč
RNDr. Ivo Šanc, CSc.

II.

Dotazy a připomínky občanů

Jan Klán, poslanec Parlamentu ČR
Kritizoval absenci přechodů na Karlově, ačkoli jsou tam místa pro přecházení. Reagoval
na dopis starosty, který mu zaslal k jeho dotazům a poţaduje kontakt na ty, kteří nebyli
pro schválení PD na tuto oblast. Doporučil umístění značky V7B (místo pro přecházení) či
alespoň A12A (pozor chodci). Jedná se o bezpečnost lidí a upozornil na frekvenci
přecházejících u stánku se zmrzlinou (starosta odpověděl, ţe v této části se plánuje
výstavba a zaslouţilo by si to chodník od kruhového objezdu aţ ke stánku se zmrzlinou).

III. Písemné materiály
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Ţádost o dotaci – hala Klimeška – II. etapa
Usnesení č. 154/17 – ZM souhlasí
pro 20, proti 0, zdrţel se 6
a) s podáním ţádosti o dotaci na Sportovní halu Klimeška Kutná Hora – II. etapa
z programu MŠMT: Státní podpora sportu 2017/2018 – investiční prostředky Program
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK,TJ
b) se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce
Sportovní hala Klimeška II. etapa.
Bezmála hodinová diskuse se rozpoutala k tomuto bodu – diskutovali zejména:
Karel Koubský, ml. – kritizoval nekvalitně připravený materiál, doporučil, aby ţádost o
podání dotace zpracoval úřad (upozornil, ţe p. Kuruc dostal jiţ 1 mil. Kč), protoţe to není
věc náročná. Kritizoval přijaté usnesení RM a doporučil jeho zrušení, smlouvy by se měly
uzavírat před započetím díla. Nepostupuje se transparentně a důvodová zpráva není
dostatečná. Původně navrţené doplnění materiálu o konkrétní částku posléze stáhl.
RNDr. Šanc – také kritizoval nedostatečnou důvodovou zprávu, je pro dostavění haly, ale
nemělo by se postupovat na hraně zákona, není moţné si na jednání ZM dohledávat
samostatně podklady a materiály, to má zpracovat úřad. Podstatné finanční informace by
měly být součástí důvodové zprávy.
Ing. Šorčík – je o špatně připravený materiál, není v něm jediný ekonomický argument,
podporuje úsporu prostředků, ale zpráva neobsahuje informace, kolik město ušetří, jako
zastupitelé nemají čas si vše sami dohledávat.
Na dotazy odpověděl pan starosta společně s Ing. Janálem a návrh na uzavření dlouhé
diskuse dala Mgr. Krčmářová. Poté bylo o předloţeném návrhu hlasováno.
1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Změny v MAD v Kutné Hoře
Usnesení č. 155/17 – ZM I. souhlasí
pro 22, proti 0, zdrţel se 2
a) se změnami městské autobusové dopravy dle návrhu p. Fedoroviče (doplněného v
dubnu 2017 na základě připomínek Ing. Martina Jareše, Ph.D., zástupce ředitele
pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové organizace) pro
roky 2017 a 2018.
b) s vyčleněním částky 2 mil. Kč na zkušební autobusovou dopravu z rozpočtu pro
rok 2018.
II. ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ K. Hora
Navýšit o tuto částku rozpočet pro rok 2018 na dopravní obsluţnost.
Před jednáním byl na stůl předloţen materiál doplňující i s upraveným návrhem na
usnesení. V úvodu představil pan Fedorovič pana Pavla Procházku, ředitele příspěvkové
organizace Středočeského kraje - IDSK a pana Ing. Jareše, zástupce ředitele, kteří
vysvětlili přípravu integrace hromadné dopravy a MHD v K. Hoře – zapojují se i ČD (i
rychlíkové spoje), čímţ dojde k provázání všech systémů a zjednodušení přepravy pro
občany města. Pracuje se na jednotlivých etapách a v září 2018 by mohl být jednotný
systém nastaven a spuštěn.
Pánové, společně se starostou a panem Fedorovičem, pak zodpověděli záplavu dotazů
zastupitelů, z nichţ se opakovaly zejména tyto:
- Proč je to předkládáno nyní a nepočká to na řádné jednání ZM; co bude
vyhodnocováno (co nejdříve připravit, aby mohlo být poţádáno o licenční
smlouvy; počet cestujících, intenzita linek a interval spojů)
- Je nadále počítáno s Kutnohorským obloukem (ano)
- Upozornění, ţe finanční prostředky budou jisté aţ po schválení rozpočtu
- Prostředky asi půjdou převáţně na MAD a ne na integraci dopravy (ano) a za co
mají být prostředky utraceny (zkušební roční provoz bude vyţadovat navýšení
spojů i řidičů)
- Kritika důvodové zprávy, která neobsahovala všechny potřebné informace
- Nekonkrétnost navrţeného usnesení a nejasnost, kam prostředky půjdou

-

Jaký je názor ODSH (ved. odboru nemá dostatečné informace, náhradní doprava
do Malína byla jiţ 2 roky připravena, ale neustále se rozšiřovala po oznámení
zahájení prací, zda bude integrace vhodná či ne, jaký bude nárůst řidičů a linek
apod.)
- Budou všechny linky jezdit přes město – pokud ano – je to nutné?
- Doporučení naslouchat odborníkům, odbor dopravy s návrhem mohl přijít jiţ
dávno, je snaha o racionalizaci dopravy a jen náhodně se sešlo s integrací
dopravy ve Středočeském kraji – je nutné vědět, při VŘ na dopravce, co město
chce
Martin Hlavatý dal návrh, aby se o kaţdém navrţeném bodě usnesení hlasovalo zvlášť –
hlasováno o návrhu - pro 9, proti 5, zdrţel se 10 – NEPŘIJATO.
Diskusi ukončil Ing. Králik s tím, ţe všichni si mohli zjistit podrobnosti a zároveň pan
tajemník doplnil usnesení o bod II.

IV.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Ing. Ladislav Šorčík
Připravuje se nový územní plán – slyšel o napjatém personálním stavu na odboru RRÚP –
jaký je stav (odpověděl starosta a tajemník – Ing. Oppitz odchází do důchodu, zatím na
ÚPM pracuje Ing. Holub na DPČ, v říjnu odchází Ing. Bárta. Vedoucí odboru Ing. Kapička
byl dvakrát dlouhodobě nemocen a paní Děkanovská je dlouhodobě nemocná nyní, je
vypsáno VŘ na 6.9.2017 a jedna administrativní sila jiţ nastoupí)
Lenka Frankovicová
Upozornila na posedávání bezdomovců u nádraţí Kutná Hora – Město (PhDr. Pospíšilová
– pokud neporušují nějakou vyhlášku, nelze je vykázat, nicméně na to MP upozorní).
V sobotu a neděli jsou zavřené WC na autobusovém nádraţí (tajemník – řešil jiţ tento
problém s OSM – do konce roku je smlouva s Arrivou a poté převezme WC město).
Výtvarná akce ve městě – nejsou ţádné informace o zahájení apod. (starosta – zahájení
9.8. v 17:00 hod.; 12.8. program odpoledne za objektem Pasáţ na sídlišti Šipší).

V.

Různé, závěr

Milan Krčík
Dotazy občanů Kaňku – kdo zde seká trávu – je tam velký nepořádek, tráva se neuklízí,
ale rozfoukává – přísněji kontrolovat kvalitu odváděné práce (starosta – bude řešit Ing.
Jäger, mohou se na něj obrátit kdykoli s podobnými připomínkami).
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 19:07 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
Tomáš Gryč, člen ZM

zápisu
RNDr. Ivo Šanc, CSc., člen ZM

Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Zapsala: Eva Hnátková

Ing. Josef Viktora, místostarosta

