MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 7. listopadu 2017 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno:
Omluveni:

27 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
MUDr. Bohumil Procházka, člen ZM – 16:00 – 17:05
Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 16:00 – 16:10
Zdeněk Hadrovský, člen ZM - 17:45 – 21:05
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 18:30 – 21:05
Milan Krčík, člen ZM – 20:15 – 21:05

Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
IV.
1.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Volba místostarosty a člena rady
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
volební řád pro volbu místostarosty a člena rady
1/01A
Stanovení statutár.zástupce starosty
1/02
Zápisy osadních výborů ZM
1/03
Volba přísedících okresního soudu
1/04
Inf. zpráva o odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZM
1/05
Jmenování a odvolání člena řídícího výboru projektu revitalizace VD
1/06
Návrh p. Fedoroviče – svolání Valné hromady VHS
1/07
Změny ve společnosti PS KH, s.r.o.
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2017
2/02
Změna OZV č. 8/2015, o poplatku za provoz systému KO
2/03
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/04
Zápis Finančního výboru včetně doplňku – návrh rozpočtu 2018
3.
Materiály správy majetku
3/01
Prodej částí pozemku v k.ú. Kaňk (man. Pekárkovi)
3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (man.Holubovi)
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pavlišová)
3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
3/05
Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Chlubnová, pí Růţičková)
3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Tichých)
3/07
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
3/08
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kaňk (ČR-ÚZSVM)
3/09
Odkup pozemků – komunikace ul. Potoční v Kutné Hoře
3/10
Prohlášení o uznání vlast. práva k trafostanici (ČEZ Distribuce)
3/11
Prohlášení o uznání vlast. práva k podílu na pozemku (ČR-SPÚ)
3/12
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Dudlovi)
3/13
Odkup části pozemku v k.ú. Sedlec (České dráhy, a.s.)
4.
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 44
4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45-46 - navýšení rozpočtu GFJ a MK
4/04
Inf. zpráva o aktuálním stavu projektu „Vybudování infrastruktury ZŠ“
4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40
4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 51
6.
Materiál odboru investic
6/50
Koncepční zpráva o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích
6/51
Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2018
6/52
Standardy veřejného osvětlení
6/53
Návrh rámcové smlouvy a ceníku sluţeb spol. Technické sluţby
15.
Materiál oddělení cestovního ruchu
15/01 Navýšení členského příspěvku pro DSO Česká inspirace
V.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI.
Různé, závěr
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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.
Pan starosta přivítal pana Jana Balhama, který postoupil do zastupitelstva po vzdání se
mandátu Ing. Zuzany Moravčíkové. Pan Balham sloţil slib do rukou starosty a mohl tak
jiţ aktivně zahájit svou práci v zastupitelstvu.
Pan Václav Veselý oznámil, ţe zemřel pan Miroslav Jiřišta, dlouholetý kapelník a čestný
občan města a na jeho návrh všichni uctili jeho památku minutou ticha.
Poté proběhla diskuse k navrţenému programu - byl doplněn o body 1/01A, 1/07,
doplněk Zápisu z finančního výboru a materiál 3/13. Doplněný program byl schválen
většinou hlasů - pro 25, proti 0, zdrţel se 0.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Jiří Kukla
Ing. Jozef Králik

II.

Dotazy a připomínky občanů

Na dnešním jednání nebyla vznesena ţádná připomínka ani dotaz z řad občanů.

III.

Volba místostarosty a člena rady

Volba místostarosty
Starosta zahájil volbu místostarosty vyzváním zastupitelů, aby navrhli členy do volební
komise, která bude volbu místostarosty a člena rady řídit. Po předloţení jednotlivých
návrhů byla stanovena volební komise (pro 26, proti 0, zdrţel se 0) ve sloţení:
MUDr. Jan Havlovic (navrhl M. Hlavatý) – zvolen i předsedou komise
Ing. Ladislav Šorčík (navrhl RNDr. Šanc)
PhDr. Monika Válková (navrhl starosta)
Lenka Frankovicová (navrhl M. Krčík)
PhDr. Iva Pospíšilová (navrhl Z.Hadrovský)
Karel Koubský, st. (navrhl MUDr. Procházka)
Ing. Jozef Králik (navrhl Ing. Viktora)
Poté byli zastupitelé vyzváni, aby navrhli kandidáty na tuto pozici. PhDr. Pospíšilová
navrhla Z. Hadrovského a jiný návrh nebyl přednesen.
Pan Hadrovský se krátce představil a stručně zodpovědět dotazy RNDr. Šance, J.Krause a
Mgr. Obraze. Pak jiţ volební komise vyzvala zastupitele k hlasování. Po sečtení hlasů její
předseda MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 26 HL, z toho platných HL 16,
neplatných 10 HL.
Pro zvolení pana Hadrovského bylo 13 členů ZM, po jednom hlase obdrţeli PhDr. Běla
Hejná, Václav Veselý a Radim Fedorovič.
Místostarosta zvolen nebyl a RNDr. Šanc navrhl, aby se do konce volebního období
pokračovalo s jedním místostarostou – sám má zkušenost z let 1994-1998, ţe to jde, ale
je třeba více pracovat.
PhDr. Hejná to neviděla jako šťastné řešení, proti tomu byl i pan Krčík.
O tomto návrhu bylo hlasováno a přijato usnesení:
Usnesení č. 197/17 – ZM stanoví
pro 14, proti 2, zdrţel se 10
s účinností od 8.11.2017 počet místostarostů počtem 1.
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Volba člena rady
Zastupitelé byli vyzvání k předloţení návrhů na člena rady. MUDr. Havlovic navrhl
Martina Hlavatého a PhDr. Pospíšilová navrhla PhDr. Hejnou. RNDr. Šanc uvedl, ţe
podpoří kandidaturu M. Hlavatého.
PhDr. Hejná uvedla, ţe dá také podporu panu Hlavatému, který bude jistě lepším
kandidátem a vzdala se nominace.
M. Hlavatý se krátce představil, protoţe ho všichni znají a zdůraznil, ţe nebude měnit své
dlouholeté priority a kandidaturu přijal.
Volební komise rozdala všem členům zastupitelstva volební lístky pro volbu člena rady a
proběhlo hlasování. Po sečtení hlasů vyhlásil výsledek předseda volební komise MUDr.
Havlovic: bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 26 HL, z toho platných HL
25, neplatných 1 HL.
Pro zvolení pana Hlavatého bylo 22 členů ZM, dva hlasy obdrţela PhDr. Běla Hejná a
jeden hlas pan Václav Veselý.
Usnesení č. 198/17 – ZM volí
pro 22, proti 3, zdrţel se 0
pana Martina Hlavatého, Kutná Hora členem Rady města Kutná Hora s účinností od
8.11.2017.
Pan starosta panu Hlavatému poblahopřál a pozval ho na jednání RM na 15.11.2017.

IV.

Zaslané materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Volební řád pro volbu místostarosty a člena rady
Určeno pro bod III. dnešního zasedání - viz bod výše
1/02
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 199/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdrţel se 0
a) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 8. 9. a 6. 10. 2017
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 26. 9. 2017
c) zápis Osadního výboru Ţiţkov – Vrchlice ze dne 11. 10. 2017
d) rezignaci Bc. Milana Jarkuliše na funkci člena i předsedy Osadního výboru Malín ke dni
31.12.2017.
e) rezignaci paní Evy Davidové na funkci člena Osadního výboru Malín ke dni 31.12.2017.
II. jmenuje
S účinností od 1.1.2018 paní Denisu Kleinovou, Kutná Hora a pana Michala Vepřka, Kutná
Hora členy Osadního výboru Malín.
1/03
Volba přísedících okresního soudu
Usnesení č. 200/17 – ZM volí
pro 25, proti 0, zdrţel se 1
pana Mgr. Jana Bláhu, Kutná Hora a pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora přísedícími
Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2017-2021
1/04
Inform. zpráva o odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZM
BEZ USNESENÍ - informace pro zastupitele – bude projednáváno v prosinci
1/05
Návrh změn v řídícím výboru projektu „Revitalizace Vlašského dvora“
Usnesení č. 201/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdrţel se 1
na základě důvodové zprávy k projektu „Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský
dvůr v Kutné Hoře" – projekt č.117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
rezignaci pana Radima Fedoroviče na pozici člena Řídícího výboru
II. souhlasí,
a) aby Ing. Zuzana Moravčíková pracovala v řídícím výboru jako zástupce Odboru správy
majetku MÚ Kutná Hora.
b) se jmenováním zástupce opozice do řídícího výboru.
R. Fedorovič vysvětlil důvody své rezignace
Ing. Šorčík poukázal, ţe členkou je i bývalá místostarostka Ing. Moravčíková (starosta
vysvětlil, ţe tam zastupuje OSM) – v tomto případě doporučuje, aby to bylo součástí
usnesení.
K. Koubský, ml. – zda neodloţit a nestanovit rovnou, kdo bude zastupovat opozici
1/06
Návrh na svolání VH VHS Vrchlice-Maleč
Usnesení č. 202/17 – ZM I. souhlasí
pro 17, proti 0, zdrţel se 10
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s návrhem na svolání valné hromady společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice –
Maleč, a.s., s následujícím programem jednání:
Sníţení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie na majitele ve vlastnictví
společnosti.
II. navrhuje
Odvolání člena představenstva společnosti a provedení volby nového člena
představenstva.
Mgr. Obraz dal doplňující návrh na odvolání Ing. Moravčíkové z představenstva
společnosti a doporučit někoho jiného.
Starosta vysvětlil, ţe svolání valné hromady je finančně náročné a zároveň přečetl dopis
předsedy představenstva, ţe i vzhledem k dotacím není nutné, aby se valná hromada
svolávala mimořádně. Je naplánovaná na červen 2018.
K tomuto se rozpoutala diskuse, na jejímţ závěru se hlasovalo o protinávrhu Mgr. Obraze
a ten byl schválen.
1/07
Změna ve vedení společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
Usnesení č. 203/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 22, proti 0, zdrţel se 4
Informaci o předání funkce jednatele Průvodcovské sluţby Kutná Hora, s.r.o.
II. pověřuje
Kontrolní výbor kontrolou předání funkce jednatele Průvodcovské sluţby Kutná Hora,
s.r.o. a zjištěním stavu této společnosti a následným předloţením kontrolní zprávy.
Zprávu předkládal RNDr. Šanc a uvedl jí s tím, ţe se jedná o významnou změnu a proto
by ZM mělo být informováno, jde o citlivé finanční toky a doporučuje, aby vše prověřil KV
(má informace, ţe není vše v pořádku), poţádal předsedu DR pana Gryče o vyjádření a
stejně tak starostu za RM.
T. Gryč uvedl, ţe ho odvolání zasáhlo, 15.11. mělo být jednání DR, kde měly být
předloţeny všechny finanční toky. Práce jednatele je velmi náročná a p. Lukášek jí
zastával dobře. Doufá, ţe to negativně společnost neovlivní, a ţe nebudou další
personální změny.
Ing. Viktora uvedl, ţe před opakované ţádosti nedostávali od jednatele informace a
vysvětlil, jak byla přebírána funkce jednatele – bez účasti pana Lukáška, který je
nemocen a dodnes nekomunikuje. K předání funkce pozval i předsedu KV.
Ing. Šorčík – odvolání je v kompetenci RM a ta jistě měla své důvody.
PhDr. Pospíšilová informovala o pozvání nové jednatelky do RM a její komunikaci s ní –
nemyslí si, ţe by její praxe stačila na tuto náročnou funkci.
Poté se rozpoutala dlouhá diskuse, kterou ukončil aţ RNDr. Šanc výzvou k hlasování o
předloţeném návrhu usnesení.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Plnění rozpočtu města k 30.9.2017
Usnesení č. 204/17 – ZM bere na vědomí
pro 20, proti 0, zdrţel se 3
předloţenou zprávu o plnění rozpočtu města k 30.9.2017.
2/02
Změna OZV č. 8/2015 – poplatek za provoz systému KO
Usnesení č. 205/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění OZV č. 8/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů.
M. Hlavatý upravil návrh na usnesení.
2/03
Rozpočtová opatření přijatá RM
Usnesení č. 206/17 – ZM bere na vědomí
pro 17, proti 0, zdrţel se 8
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 6. 9. 2017 – 18. 10. 2017.
2/04
Zápis z Finančního výboru ZM Kutná Hora
Usnesení č. 207/17 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
zápis Finančního výboru ze dne 23.10. a 30. 10. 2017.
R. Fedorovič poukázal na projednávání příspěvku na plavecký bazén a převodu podílu od
TJ Sparta na Město Kutná Hora – měl by na tom pracovat nějaký tým jmenovaný ZM.
Mgr. Vepřková se dotazovala co se rozumí změnou koncepce školství vzhledem k jídelně
na ZŠ Ţiţkov a doplnil jí K. Koubský, ml. s tím, ţe jedna škola je přeplněná, zatímco
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druhá místo má – doporučil, aby se tím zabývala školská komise. Doporučil zároveň také
pracovní skupinu, co se týče bazénu a je ochoten v ní pracovat.
Starosta byl požádán, aby předložil zprávu o aktuálním stavu a na příští jednání
dal návrh i na složení pracovní skupiny.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Prodej částí pozemku v k.ú. Kaňk (man. Pekárkovi)
Usnesení č. 208/17 – ZM neschvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 1
prodej částí pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kaňk manţelům Haně a
Tomáši Pekárkovým, 284 01 Kutná Hora.
MUDr. Havlovic poţádal, aby se zelené pruhy před domy řešily komplexně a stejně –
doporučil nabídnout ţadatelům pronájem.
M. Krčík je jednoznačně proti prodejům i pronájmům, neboť se tím zuţují komunikace a
potom je obtíţené projet autem.
3/02
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (man. Holubovi)
Usnesení č. 209/17 – ZM neschvaluje
pro 22, proti 0, zdrţel se 3
prodej části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
manţelům Jozefu a Heleně Holubovým, 284 01 Kutná Hora.
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pavlišová)
Usnesení č. 210/17 – ZM neschvaluje
pro 23, proti 1, zdrţel se 1
prodej pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Gabriele Pavlišové,
284 04 Kutná Hora.
3/04
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
Usnesení č. 211/17 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
prodej části pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jakubu
Kavalírovi, Kutná Hora.
Na dotaz, v jakém stavu je tento vodní zdroj (bývalé pivovarské studně) odpověděl Ing.
Kocián, vedoucí odboru ŢP – je zde ochranné pásmo a zdroj by mohl být veden jako
záloha pro krizové řízení
3/05
Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Chlubnová, pí Růžičková)
Usnesení č. 212/17 – ZM neschvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
prodej části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o celkové výměře cca 1.320
m2 v k.ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví paní Ilony Chlubnové, Kutná Hora, a
paní Jitky Růţičkové, Kutná Hora.
3/06
Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (man. Tichých)
Usnesení č. 213/17 – ZM neschvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 2
prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černíny manţelům Jiřině a
Miloši Tichým, Praha 9.
3/07
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
Usnesení č. 214/17 – ZM I. neschvaluje
pro 14, proti 3, zdrţel se 8
prodej části pozemku p.č. 3775 o výměře cca 52 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do společného jmění manţelů pana Tomáše Hobla a paní
Zdeňky Hoblové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku (+ 4.235,- Kč
znalečné).
II. pověřuje
Technické oddělení odboru investic jednat s vlastníkem nemovitosti o provedení
potřebného technického opatření na pozemcích města tak, aby investor mohl započít se
stavbou.
Ing. Šorčík se dotazoval, zda neexistuje jiné řešení, neţ prodej pozemku (vysvětlil
starosta, ţe v případě nesouhlasu se bude město muset podílet na zabezpečení zdi).
Vzhledem k tomu, ţe se neví, čí zeď je, šlo by vyřešit i právem stavby na městském
pozemku. Je škoda, ţe se to nerozhodlo jiţ v září.
Ing. Králik upozornil na skutečnost, ţe v důvodové zprávě je řečeno, ţe není jasné, koho
zeď je, takţe spoluúčast na opravě je sporná. Pokud tam dům stál, bylo vše v pořádku,
po jeho zbourání se situace změnila a to je příčinou současného stavu.
Ing. Pilc prodej podporuje a chápe, proč manţelé Hoblovi chtějí pozemek koupit.
K. Koubský, ml. dal poté protinávrh, o kterém bylo hlasováno a byl schválen.
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3/08
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kaňk (ČR-ÚZSVM)
Usnesení č. 215/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 609/2 o výměře 13 m2, p.č. 700 o výměře 1.054 m2 a
p.č. 760/2 o výměře 1.355 m2, vše v k.ú. Kaňk do vlastnictví Města Kutná Hora od ČRÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2.
3/09
Odkup pozemků – komunikace ul. Potoční v Kutné Hoře
Usnesení č. 216/17 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdrţel se 5
odkoupení
a) pozemku p.č. 3658/2 o výměře 98 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná
Hora od společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná
Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.
b) pozemku p.č. 3658/16 o výměře 216 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná
Hora od pana Ing. Petra Lišky, 190 16 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 54.000,Kč.
c) pozemků p.č. 3658/12 o výměře 448 m2, p.č. 3658/26 o výměře 53 m2, p.č. 4125/1
o výměře 396 m2, p.č. 4125/2 o výměře 341 m2, p.č. 4126/58 o výměře 609 m2 a p.č.
4126/71 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od
podílových spoluvlastníků společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem
Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a od pana Ing. Jana Vančury, Kutná
Hora (podíl ve výši id. 17/32) za celkovou kupní cenu ve výši 492.500,- Kč.
d) části pozemku p.č. 4126/72 o výměře cca 695 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2,
části pozemku p.č. 4126/76 o výměře cca 28 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 a
části pozemku p.č. 4126/83 o výměře cca 2.133 m2 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2,
vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků
společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ: 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl
ve výši id. 15/32) a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) formou
smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, ţe budoucí smlouva bude uzavřena nejpozději
do 6 měsíců ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby
komunikace katastrálním úřadem.
I k tomuto bodu se rozpoutala velká diskuse, která se stala polemikou nad tím, zda
pozemky koupit, kdyţ město v nejbliţších letech nebude mít prostředky na zainvestování
komunikace, nebo pozemky nekupovat. Dalším tématem bylo, zda zde budou moci
projíţdět kamiony, kvůli kterým je komunikace naplánovaná. Na dotazy zastupitelů
odpověděla Mgr. Šorčíková a Ing. Bodišová. Ing. Králik vysvětlil, ţe projektant má určitě
SW, který umoţňuje změřit komunikaci tak, aby zde kamiony projíţdět mohly. Nákup,
vzhledem k tomu, ţe se jedná o strategické pozemky podpořil Ing. Pilc, R. Fedorovič a
Ing. Kukla.
3/10
Prohlášení o uznání vlast. práva k trafostanici (ČEZ Distribuce)
Usnesení č. 217/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
uzavření předloţeného Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě
bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 2165/8 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch spol.
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín mezi Městem
Kutná Hora a spol. ČEZ Distribuce, a.s.
3/11
Prohlášení o uznání vlast. práva k podílu na pozemku (ČR-SPÚ)
Usnesení č. 218/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
uzavření předloţeného Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke
spoluvlastnickému podílu ve výši 3/8 na pozemku p.č. 3266/8 v k.ú. Kutná Hora ve
prospěch ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 mezi Městem Kutná Hora a ČR-SPÚ.
3/12
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Dudlovi)
Usnesení č. 219/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 70.666,-- Kč dle ţádosti manţelů Dudlových,
Kutná Hora.
3/13
Odkup části pozemku v Sedlci (spol. České dráhy, a.s.)
Usnesení č. 220/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
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odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č.
937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a
příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ
70994226, se sídlem nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou
kupní cenu ve výši 505.000,- Kč.
Starosta vysvětlil, o jaké pozemky se jedná (malínská strana u hlavního nádraţí.
Ing. Šorčík doporučil koordinaci s ČD, a.s. a sladění harmonogramu výstavby podchodu a
parkoviště (starosta – realizaci předpokládá za 3-4 roky a doplnil Ing. Viktora, ţe
podmínkou při vybudování podchodu je vlastnictví pozemků na druhé straně trati.
RNDr. Šanc ocenil pokrok v jednání i slušnou cenu a doporučil postupovat v tomto rychle,
neţ se opět změní vedení společnosti. Zároveň upozornil, ţe je ideální čas na ţádosti o
dotace na parkoviště P+R
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 44
Usnesení č. 221/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 2
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 – přesun prostředků z poloţky OSM „Spolkový dům - zabezpečení ve výši 169 000,- Kč na poloţku – Sparta KH z.s. –
investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů na opravu a zpevnění
plochy ze zámkové dlaţby v rámci akce „ Vybudování sociálního zařízení a kiosku pro
návštěvníky fotbalového stadionu.
b) dodatek k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 pro
Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.
Pan starosta pochválil p. Gryče a Ing. Kuklu, kteří se fotbalu intenzivně věnují.
M. Hlavatý navrhl formální změnu usnesení.
4/02
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47
Usnesení č. 222/17 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdrţel se 1
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 – přesun prostředků z poloţky SKP Olympia Kutná Hora (KAP 8 – registrovaná mládeţ) ve výši 224 870,- Kč na poloţku
– SKP Olympia Kutná Hora – investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením
časomíry.
b) dodatek k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 pro
SKP Olympia Kutná Hora z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.
Mgr. Vepřková se chtěla ujistit, zda ţáci o prostředky pro ně určené nepřijdou – starosta
potvrdil.
4/03
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45-46 - navýšení rozpočtu GFJ a MK
Usnesení č. 223/17 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdrţel se 0
a) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšením rozpočtu Galerie
Felixe Jeneweina Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 400 000,Kč z rozpočtové rezervy dle bodu č. 1 důvodové zprávy
b) předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - navýšením rozpočtu Městské
knihovny Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 181 418,- Kč z
rozpočtové rezervy dle bodu č. 2 důvodové zprávy.
4/04
Inf. zpráva o aktuálním stavu projektu „Vybudování infrastruktury ZŠ“
Usnesení č. 224/17 – ZM bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
informativní zprávu o aktuálním stavu projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku
klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích
jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné
Hoře“ dle důvodové zprávy.
Starosta uvedl, ţe projekt dostal maximálně moţné ohodnocení a postupuje dále ve
schvalovacím procesu.
Mgr. Vepřková je tomu ráda a doufá, ţe se na dalších krocích bude podílet i školská
komise (starosta – doufá, ţe bude ustaven projektový tým).
Mgr. Šnajdr, ředitel ZŠ Kamenná stezka vysvětlil, ţe iniciátorem a zpracovatelem byl pan
Jaroš. Je to velice dobře zpracovaný projekt, který můţe být vlajkovou lodí v celém
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Středočeském kraji. Je ale třeba, aby byl vybrán kvalitní manaţer a ten se obklopil
dobrým týmem.
Starosta dal úkol, aby školská komise ve spolupráci s řediteli škol a pí
Nechojdomovou, připravili do 15.12.2017 soutěžní podmínky pro výběrové
řízení na manažera projektu.
4/05
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40
Usnesení č. 225/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 1
předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 – přesun prostředků z poloţky
rezerva školství ve výši 190 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou
organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na
finanční zajištění havarijní situace terasy a venkovního schodiště dle důvodové zprávy.
M. Hlavatý – kdyţ si přečetl, co je příčinou havárie doporučil, aby školník dělal práci,
kterou má (vše uvedla na pravou míru Mgr. Mačinová, ředitelka ZŠ TGM – svod je
zapuštěn do terasy a nachází se uprostřed zdi, coţ se projevilo aţ nyní, kdy začíná
praskat zeď, taras i schodiště)
4/06
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 51
Usnesení č. 226/17 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdrţel se 1
předloţený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 – přesun prostředků z poloţky
rozpočtová rezerva ve výši 1 100 000,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou
organizaci Školní jídelny, Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění
vybavení školní jídelny v ul. Kremnická 98 dle důvodové zprávy.
Mgr. Vepřková poděkovala ředitelce ZŠ Ţiţkov, školské radě i pí Nechojdomové za snahu
řešit tento problém. Školní jídelny jsou ale samostatnou organizací. Školská komise se
zabývala jídelnou několikrát a domnívá se, ţe jde o špatnou organizaci práce – doporučila
podpořit toto RO.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/50 Koncepční zpráva o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích
Usnesení č. 227/17 – ZM bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdrţel se 0
informativní zprávu o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích Šipší a Hlouška.
H. Hlavatý poděkoval za tuto zprávu a seznámí s ní komisi pro sídliště. K němu se připojil
s poděkováním i Ing. Šorčík.
6/51 Návrh harmonogramu svozu odpadů na r. 2018
Usnesení č. 228/17 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdrţel se 0
předloţený harmonogram svozu tříděného odpadu „z ulice“ pro rok 2018, jako přílohu č.
2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
6/52 Standardy veřejného osvětlení
Usnesení č. 229/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdrţel se 2
Standardy pro projektování, realizaci a provoz veřejného osvětlení na území města.
6/53 Návrh rámcové smlouvy a ceníku služeb spol. Technické služby
Usnesení č. 230/17 – ZM souhlasí
pro 22, proti 0, zdrţel se 1
s uzavřením předloţené rámcové smlouvy a ceníku na zabezpečení veřejně prospěšných
sluţeb v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01
Kutná Hora a společností Technické sluţby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara
22, 284 01 Kutná Hora.
15. MATERIÁLY ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
15/01 Navýšení členského příspěvku – DSO Česká inspirace
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM schvaluje
pro 12, proti 2, zdrţel se 10
navýšení členského příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace od roku 2018
o 20 % dle předloţené důvodové zprávy.
Vysvětlil Ing. Viktora – všechna ostatní města jiţ navýšení schválila nebo je mají
připravené v návrhu rozpočtu na rok 2018. Současné prostředky jiţ nedostačují na
propagaci DSO Česká inspirace.
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IV.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Lenka Frankovicová
Upozornění občanů na nebezpečný přechod před kruhovým objezdem na sídlišti
(Havířská stezka x Studentů), kde přes keře řidiči nevidí přecházející děti – je nutné
řešit.
Václav Veselý
Při svozu zeleného odpadu občas lidé neuklidí vysypané pytle a ty jsou rozfoukány
větrem – jak toto řešit. Návrh na sváţení odpadu i s pytli byl zamítnut, protoţe ředitel TS
uvedl, ţe lidé chtějí tyto pytle nechat pro příští svoz.
Josef Kraus
Doporučil prověření těţby dřeva u Trojice, jak bylo nahlášeno jednou občankou (Mgr.
Krčmářová uvedla, ţe dřevo odváţeli oni na základě povolení MLaR – v určitou dobu je
moţné poţádat o těţbu suchých stromů). K tomu starosta uvedl, ţe v jakémkoli případě
je nutné volat MP.
Ing. Ladislav Šorčík
Jak bude naloţeno s podnětem ze dne 11. 10. ohledně dopravního značení na Havlíčkově
náměstí (starosta uvedl, ţe se o tom jedná).
Ing. Josef Viktora
- Informoval o škodách v městských lesích při nedělním silném větru – spadlo asi
5000 m3 dřeva
- Jednal s JUDr. Záveskou ohledně pozemků na sídlišti, bude návrh smlouvy a lze
hradit i na splátky – zvlášť by se mohlo prodat SVJ
- Ve druhé polovině listopadu bude jednání s občany ohledně vyhodnocení
biomonitoringu v Malíně za účasti MUDr. Stehlíka a MUDr. Rychlíkové.
Bc. Martin Starý
Je zabezpečena první halda na Kaňku a proběhla první schůzka k analýze rizik na Kaňku.
PhDr. Monika Válková
Zda se uvaţuje o osvícení hlavního hřbitova a jeho okolí, je tam velká tma (p. Kraus
informoval, ţe to nepřichází v úvahu, hřbitov se zavírá v 17:00 hodin, nicméně doporučil
řešit osvětlení na parkovišti, kde je naprostá tma)
Ing. Jiří Kukla
Informoval o postupu prací na sportovní hale – řeší se obklady, palubovka a podlahové
krytiny, dle postupu prací je moţné, ţe se začne sportovat dříve, neţ v květnu. Dotazoval
se téţ na zaměstnance a to musí být zaměstnanci Města. Na dotaz K. Koubského, ml.,
jak to vypadá s dotací z MŠMT, odpověděl, ţe by mělo být známo do konce listopadu
2017.

V.

Různé, závěr

Pan starosta informoval zastupitele, ţe při věcném hodnocení projektu na knihovnu bylo
získáno 100% bodů, analýza rizik je uzavřena a je na dobré cestě získání dotace.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 21:05 hod.
Z jednání ZM je pořízen videozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o
hlasování k jednotlivým usnesením, je uložen v kanceláři tajemníka u originálu
zápisu. Přijatá usnesení, zápis z jednání a záznam o hlasování jsou zveřejněny i
na webových stránkách úřadu.
Ověřovatelé
Ing. Jiří Kukla, člen ZM
Bc. Martin Starý, starosta

zápisu
Ing. Jozef Králik, člen ZM
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková
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