Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/04/2018

Ze dne:

01.01.2018

From: Klan.Jan@email.cz [mailto:Klan.Jan@email.cz]
Sent: Monday, January 1, 2018 11:58 AM
To: Viktora Josef
Subject: Několik dotazů zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den, vážený pane starosto,
obracím se na Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy na
které budu očekávat Vaše odpovědi v zákonné lhůtě 30 dnů.
1. V médiích proběhla zpráva, že jistý podnikatelský subjekt projevil zájem o Tyllerův cukrovar. Rád bych
věděl, co je přesně podnikatelským záměrem?
2. Sportovní hala na Klimešce není stále dostavěna. Kdy se plánuje přesný termín kolaudace a jaká je dnes již
celková investovaná cena?
3. Minulá koalice, kde jste byl místostarostou, uvažovala, že vybuduje moderní autobusový terminál
v blízkosti vlakového nádraží Kutná Hora - město. V jaké fázi je tento projekt nebo z něj již zcela sešlo?
4. Dle schváleného rozpočtu města je v oblasti investici vyčleněna částka 37,5 milionu korun na revitalizaci
Vlašského dvora. Co přesně se plánuje revitalizovat za tak obrovskou sumu, která jde z úvěru 150 milionů?
5. V investičních výdajích figuruje také částka 17,4 milionu korun na Benešovu ulici. Co přesně se bude v této
ulici realizovat?
6. Z rozpočtu na rok 2018 je patrné, že na kulturu, církve a sdělovací prostředky se plánuje vynaložit
2,654 milionu korun. Rád bych věděl, jak je tato částka rozdělena a kolik přesně je z této částky alokováno
církvi?

Vážený pane starosto,
věřím, že na moje otázky odpovíte v zákonné lhůtě. Přeji úspěšný start do nového roku 2018.
S pozdravem Jan Klán
-Mgr. Jan Klán /KSČM/
Sociolog, analytik, politik, předseda OV KSČM Kutná Hora
U Nádraží 67
285 74, Záboří nad Labem
mobil: +420 605903071
Kancelář: Sportovců 215
284 01 Kutná Hora
www.facebook.com

Odpověď ze dne:

22.01.2018

Poskytl odbor:

KAN - starosta

MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
tel.: 327 710 110, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: kancelar@kutnahora.cz , ID DS: b65bfx3
www.mu.kutnahora.cz
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Mgr. Jan Klán
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---
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U Nádraží 67

PSČ OBEC
Vyřizuje:

Ing. Josef Viktora

Tel.:

327 710 100

E-mail:

viktora@mu.kutnahora.cz

Datum:

22. 1. 2018

Vážený pan

285 74 Záboří nad Labem

Vážený pane magistře,
v následujících bodech Vám odpovídám na Vaši
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

žádost

o

informace

dle

zákona

1.
Rada města Kutná Hora na svém zasedání dne 1. 11. 2017 rozhodla o vyhlášení výběrového
řízení na prodej objektu bývalého Tellerova cukrovaru. Výběrové řízení bylo vyhlášeno
dne 1. 11. 2017 za vyvolávací cenu ve výši 5.000.000,- Kč a za splnění dalších podmínek.
Ukončeno bylo dne 4. 12. 2017. Na zasedání Rady města Kutná Hora dne 13. 12. 2017 bylo
výběrové řízení vyhodnoceno a rada města přijala v této věci usnesení č. 994/17 tohoto znění:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit prodej části pozemku p.č.
2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 pozemek p.č. 2952/1),
včetně inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1,
v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. M 2/17
za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.
Záměrem žadatele je využívat budovu bývalého Tellerova cukrovaru jako bytový dům
s nebytovými prostory. Tato záležitost bude projednávána Zastupitelstvem města Kutná Hora na
jeho zasedání dne 30. ledna 2018.

2.
Sportovní hala Klimeška bude uvedena do zkušebního provozu dne 1. 4. 2018. Před uvedením
do zkušebního provozu musí být již celé zařízení /měřeno očima kolaudační komise/ v pořádku
a během zkušebního provozu se jen dolaďují detaily, které vyvstanou až v provozu. Po měsíci,
tj. 1. 5. 2018, bude řádná konečná kolaudace. Zatím bylo v první etapě, na kterou jsme obdrželi
dotaci z MŠMT ve výši 15 mil. Kč a ze STČK 12 mil. Kč, prostavěno 60 mil. Kč včetně DPH.
Z druhé etapy, na kterou jsme dotaci nedostali a která bude v konečné fázi stát 78 mil. Kč, bylo
dosud prostavěno 42 mil. Kč.

3.
Rada města KH usnesením 123/16 schválila stavební program a zadání přípravy návrhu stavby
„Dopravní terminál Kutná Hora město“ v areálu městského nádraží Kutná Hora.
Studie byla zpracována v roce 2016 atelierem Ehl & Koumar Architekti s.r.o. a atelierem
Promika s.r.o. Návrh parteru je dílem akademické sochařky Ivany Šrámkové. Návrh byl
představen na veřejné prezentaci 29. 3. 2017 ve Vlašském dvoře. Prezentace je dostupná na
webových stránkách města. Dokumentace byla předběžně projednána s dotčenými orgány
státní správy a účastníky budoucího územního řízení.
Na základě rozpočtu města Kutná Hora pro rok 2018 bude v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro
územní řízení a bude zadána projektová dokumentace DÚR.

4.
Předmětem projektu je obnova, zpřístupnění a zatraktivnění památky Vlašský dvůr v Kutné
Hoře. Na to byla zpracována studie proveditelnosti a podána žádost o dotaci
z integrovaného operačního programu - výzva číslo 13
Revitalizace Vlašského dvora zahrnuje dvě základní části:
a/ obnova parku pod Vlašským Dvorem
b/ revitalizace vlastní budovy
Dotace na akci nám byla přiznána ve výši 89 mil. Kč, to činí 85% z uznatelných nákladů z IOP
a 5 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MMR . Dotačním partnerem
a konzultantem je CRR.
Obnova parku byla zahájena v r. 2015 /terasy a Pacákovy sady/ a dokončena v r. 2016. Protože
tato část byla prováděna již v současném dotačním období, byla do projektu revitalizace
zahrnuta a poskytovatelem dotace zpětně uhrazena ve výši 6 mil Kč. Další etapa prací v parku
bude zahrnovat rekonstrukce obou budov v parku tj. WC a letní kavárna. Dále v prostoru za
jevištěm vybudování WC pro invalidy a přebalovnu pro kojence a batolata. Obnoven bude
prostor hlediště i jeviště. Vystavěna nová komunikace po obvodu parku, která bude sloužit jako
dětská dráha pro in-line a malé cyklisty. Opravena bude zbývající nejvýše položená zeď na
terasách a havarijní stav zdi pod kamenným stolem. Nový bude opěrný pilíř arciděkanství
s průchodem na budoucí spojovací chodník až k současné vyhlídce u kostela sv. Jakuba.

V parku bude paralelně s akcí podpořenou dotací probíhat oprava zdí pod Arciděkanstvím, které
nebyly se strany poskytovatele dotace do dotační akce zařazeny. Tyto práce budou plně hrazeny
z rozpočtu města.

Revitalizace budovy Vlašského dvora zahrnuje:
- Zateplení střechy budovy
- Vybudování depozitářů a archivu v půdních prostorách
- Vybudování výtahu pro imobilní občany z přízemí až na půdu, který bude sloužit i pro
dopravu do archivu
- Rekonstrukci zastaralých inženýrských sítí - elektro, voda, kanalizace
- Restaurátorské práce v celém objektu, restaurování dílčích kulturních památek
/např. varhan , konšelské lavice .../
- Vybudování nových expozic v prostorech uvolněných přesunem archivu a depozitu
a přesunem Galerie Felixe Jeneweina do Sankturinovského domu
- Výměnu téměř všech oken v budově /tady se, až na malé výjimky, jedná
o neuznatelné náklady - největší položka rozpočtu/

Neuznatelné jsou všechny náklady související s opravami prostorů, kde sídlí MÚ. Naopak
uznatelné jsou téměř všechny náklady na úpravy prostor, kam přicházejí návštěvníci.

Všechna čísla, se kterými v současné době operuje rozpočet města, jsou čísla ze stavebních
rozpočtů. Neproběhla zatím výběrová řízení, odkud teprve vzejdou ceny reálné.

5.
Město Kutná Hora je vlastníkem bytových domů č.p. 632 – 638 v Benešově ulici v Kutné Hoře,
v nichž se nacházejí byty a nebytové prostory, které jsou občanům pronajímány. Tento bytový
komplex je v nevyhovujícím stavu, největším problémem jsou technické vlastnosti obvodového
pláště, kde stávající konstrukce neodpovídá současným požadavkům na hodnoty součinitelů
prostupu tepla. Odbor investic proto bude v letošním roce realizovat snížení energetické
náročnosti tohoto objektu (zateplení obálky budovy – stěn a střechy, výměnu oken a úpravu
lodžií). Akce je částečně hrazena z dotace. Více informací poskytne odbor investic.

6.
Církvím nejsou alokovány žádné částky. Název této položky zřejmě vyplývá z určené skladby
rozpočtu ekonomickým odborem. Částka 2 654 000,00 Kč je rozdělena takto:

Street Art festival

100 000,00

Svatováclavské slavnosti - výdaje

350 000,00

Mezinárodní kytarová soutěž

50 000,00

Sportovec roku - výdaje

15 000,00

Oslavy 100. let výročí vzniku ČSR

300 000,00

Oslava sv. Barbory - vánoční strom

50 000,00

Novoroční ohňostroj

300 000,00

Kronika - služby

30 000,00

Ostatní záležitosti kulrury - služby

250 000,00

Dačický dům - produkce pořadů

120 000,00

Krásné město - časopis

120 000,00

PSKH - Kutnohorské listy

879 000,00

Mezinárodní spolupráce - služby

20 000,00

SPOZ - materiál

70 000,00

Na novoroční oslavy bylo vyčerpáno

90 000,00

V rozpočtovém opatření, bude zbylá částka
převedena pro oslavy 100. výročí vzniku ČSR
CELKEM:

S pozdravem

Ing. Josef Viktora
starosta města

210 000,00
2 654 000,00

