Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne
2.května 2018
Usnesení č. 331/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 7 - 8/18
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 7/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška stavba ve výši 80.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.
b) předložený návrh OSM č. 8/18, kterým se zřizují nové nákladové položky hala Klimeška služby ve výši 40.000,-- Kč a hala Klimeška - pronájem ve výši 20.000,-- Kč a dále se
navyšují výdajové položky hala Klimeška - DrDHM o částku 100.000,-- Kč, hala Klimeška materiál o částku 55.601,--Kč a položka hala Klimeška - provozní náklady o částku 204.399,-Kč, to vše na úkor položky rozpočtová rezerva.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 09.05.18

Důvodová zpráva:
1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 7/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 80.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM č. 7/18, kterým se zřizuje nová investiční položka Hala Klimeška –
stavba ve výši 80.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.
V nově vybudované sportovní hale je potřeba doplnit informační systém haly – designové a
grafické řešení, výroba a montáž cca 120 ks tabulek různých velikostí pro označení vstupů a
velkou tabuli cca 300x100 cm umístěnou ve vstupní hale se souhrnnými informacemi.
Informační systém bude součástí stavby.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

6171

5901

2200

3412

6121

2956

Text
Rozpočtová
rezerva
Hala Klimeškastavba 16421

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

1.468.527,--

13.964.326,97

-80.000,--

13.884.326,97

0

0

+80.000,--

80.000,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 8/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 420.000,-- Kč
Předkládáme návrh OSM č. 8/18, kterým se zřizují nové nákladové položky hala Klimeška –
služby ve výši 40.000,-- Kč a hala Klimeška – pronájem ve výši 20.000,-- Kč a dále se
navyšují výdajové položky hala Klimeška - DrDHM o částku 100.000,-- Kč, hala Klimeška –
materiál o částku 55.601,--Kč a položka hala Klimeška – provozní náklady o částku 204.399,- Kč, to vše na úkor položky rozpočtová rezerva.
Vzhledem k zahájení provozu sportovní haly je potřeba zajistit finanční prostředky na úhradu
služeb ze servisních smluv technologických zařízení haly (výtah, zabezpečení, klimatizace a
požární odvětrání, vytápění, povinné revize a prohlídky) a dále na úhradu pronájmu prádla
(povlečení a ručníky).
Dále je nutné navýšit položku hala Klimeška – provozní náklady, ze které se již převedlo více
jak 200.tis. Kč na jiné nákladové položky, jako je nákup materiálu, čistících a hygienických
prostředků na úklid, nákup čistícího stroje a vysavače a přitom byly tyto prostředky určeny
hlavně na úhradu energií.
Dále žádáme o navýšení finančních prostředků na nákup předmětů DrDHM – základní
vybavení pracovním nářadím pro správce objektu, štafle, lékárny, vybavení prostor pro
rehabilitaci a posilovnu, vybavení sportovním náčiním a dalším vybavením, které nebylo
součástí dodávky stavby, a o navýšení financí na průběžný nákup spotřebního materiálu
nutného pro zajištění běžného provozu.
V projektu stavby haly ani v podmínkách financování nejsou stanoveny předpokládané
náklady, z tohoto důvodu není k dnešnímu dni ještě možné pro další období provozu haly
specifikovat všechny náklady.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

6171

SpPo

5901

Správce

2200

Text
Rozpočtová
rezerva

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

1.468.527,--

13.884.326,97

-420.000,--

13.464.326,97

Hala Klimeškaslužby
3412

5169

2956

ORG 16421

0

0

+ 40.000,--

40.000,--

Hala Klimeška –
pronájem
3412

5164

2956

ORG 196421

0

0

+ 20.000,--

20.000,--

+204.399,-

1.000.000,--

Hala Klimeška –
provozní
náklady
(el.en.)
3412

5154

2950

1.000.000,--

795.601,--

ORG 16421
Hala Klimeška –
DrDHM

3412

5137

2956

ORG 16421

0

52.610,--

+100.000,--

152.610,--

0

1.870,--

+55.601,--

57.471,--

Hala Klimeška –
materiál
3412

5139

2956

ORG 16421

Usnesení č. 341/18 k výsledku VŘ "Rekonstrukce MK Kaňk dolní část" - RO INV č. 7
Rada města
a) výsledek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a výběr uchazeče s nejnižší
nabídkovou cenou na nakci: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část
větev B1, B2 a B3 a větev D1" - DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám.
54, 281 44 Zásmuky, za cenu 9.347.130,99 Kč včetně DPH.
b) rozpočtové opatření OI č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva města"
na položku "Komunikace Kaňk" ve výši 285.851,- Kč dle důvodové zprávy.
II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na: "Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora,
Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1", za cenu 9.347.130,99 Kč včetně DPH, s
dodavatelem: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. Komenského nám. 54, 281 44
Zásmuky.

Zodpovídá : Ing. J.Janál
Důvodová zpráva:

Termín : 31.05.18

Na základě usnesení RM č. 233/18 k zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
bylo vypsáno VŘ na akci: „Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní
část větev B1, B2 a B3 a větev D1“.
VŘ bylo vypsáno pomocí elektronického nástroje EZAK, formou podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce -otevřená výzva.
Uchazeči předložili celkem tři nabídky, všechny byly přijaty k hodnocení a umístili se
s ohledem na nabídkovou cenu v následujícím pořadí:
I.

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
(celková nabídková cena 9 347 130,99,-Kč včetně DPH)

II.

STRABAG a.s. O.Z. Praha
(celková nabídková cena 10 049 886,79,-Kč včetně DPH, vyšší nabídková
cena)

III.

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
(celková nabídková cena 10 157 950,-Kč včetně DPH, vyšší nabídková
cena)

Náklady nutné na realizaci akce:
9 347 130,99,-Kč s DPH

- DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

38 720,-Kč s DPH

- výkon autorského dozoru projektanta

9 385 850,99,-Kč s DPH

CELKEM

Rozpočet města pro rok 2018 kryje tyto náklady částkou 9 100 000,-Kč, tato položka je
tedy třeba doplnit částkou 285 850,99,-Kč.
Rozpočtové opatření OI č. 07 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 285.851,- Kč
Rozpočtová skladba:
OdPa

SpPo

OrJ

2212

6121

2490

6171

5901

2200

OrgC

Text

20060 Komunikace Kaňk

Rozpočtová rezerva

SR

UR

úprava

9 100 000,00

9 100
000,00

+285 851

1 468 527,00

285 851,97

-285 851

UR po
úpravě
9 385 851,00

0,97

Usnesení č. 346/18 k rozpočtovému opatření INV TO č. 3 - 6
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 3/18, kterým dochází k navýšení/přesunu příjmů a výdajů na
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva životního prostředí na akci
Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk (dále Obnova) a to takto: v příjmech: ke
zřízení příjmové rozpočtové položky Obnova (neinvestice) o 335.393,00 kč a k navýšení
příjmové rozpočtové položky Obnova (investice) o 390.637,05 a a zároveň ve výdajích: k
navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - vl.podíl) o 56.542,95 Kč a
navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - dotace) o 390.637,05 Kč a zřízení
nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. - dotace) o 335.393,00 Kč a ke zřízení
nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. - vl.podíl) o 59.187,00 Kč a ke zřízení
nové výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - neuznatelné) ve výši 194.537,00, a
zároveň k částečnému hrazení této akce z Rozpočtové rezervy ve výši 310.266,95 Kč, ke
zřízení výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv neuznatelné) ve výši 4.000,--Kč a zřízení výdajové rozpočtové položky Obnova (Dr.hm.maj neuznatelné) ve výši 24.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Riziková analýza
Kaňk-spol.m. ve výši 28.000,--Kč, viz důvodová zpráva.
b) předložený návrh INV - TO č. 4/18, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky VO Slévárenská ve výši 9.500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové
položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 9.500,--Kč, viz důvodová zpráva
c) předložený návrh INV - TO č. 5/18, kterým dochází k navýšení investiční výdajové
rozpočtové položky Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova ve výši 500,-Kč navýšení
investiční výdajové rozpočtové položky Chodníky Opletalova ve výši 355,-- Kč, a to na úkor
výdajové rozpočtové položky Parkovací automaty - opravy ve výši 855,--Kč, viz důvodová
zpráva
d) předložený návrh INV - TO č. 6/18, kterým dochází ke zřízení investiční výdajové
rozpočtové položky Hřbitov - závora na hřbitově Všech svatých ve výši 20.130,--Kč,
a to na úkor výdajové rozpočtové položky Hřbitov - oprava ostatní ve výši 20.130,--Kč, viz
důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 09.05.18

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 3/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) a navýšení příjmů i výdajů (§ 16 odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.
Částka: 726.030,05 Kč
Zdůvodnění:

Předkládáme návrh, kterým dochází k navýšení/přesunu příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva životního prostředí na akci Obnova stepních společenstev a
sadů na vrchu Kaňk (dále Obnova) a to takto: v příjmech: ke zřízení příjmové rozpočtové položky
Obnova (neinvestice) o 335.393,00 kč a k navýšení příjmové rozpočtové položky Obnova (investice) o
390.637,05 a a zároveň ve výdajích: k navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice –
vl.podíl) o 56.542,95 Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Obnova (investice – dotace) o
390.637,05 Kč a zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. – dotace) o 335.393,00
Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv. – vl.podíl) o 59.187,00 Kč a ke
zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova (investice - neuznatelné) ve výši 194.537,00, a
zároveň k částečnému hrazení této akce z Rozpočtové rezervy ve výši 310.266,95 Kč, ke zřízení
výdajové rozpočtové položky Obnova (neinv – neuznatelné) ve výši 4.000,--Kč a zřízení výdajové
rozpočtové položky Obnova (Dr.hm.maj – neuznatelné) ve výši 24.000,--Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk-spol.m. ve výši 28.000,--Kč, viz důvodová zpráva.
Účelem dotace je provedení obnovy stepních společenstev v třešňovém sadu v k.ú. Sedlec u Kutné
Hory. – odstranění náletových dřevin, pastva, sečení a mechanické odstraňování dřevin,
fytocenologické snímkování vegetace a vybudování ohrady, přístřešků a žlabů pro ovce.
Odbor investic – technické oddělení dne 31. 5. 2016 podalo na Ministerstvo životního prostředí žádost
o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotace na akci: Obnova stepních společenstev a sadů na
vrchu Kaňk. Celkové náklady na tuto akci byly vyčísleny na částku 1.395.679,--Kč.

Dne 12. 4. 2017 Město KH obdrželo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na období 2017
– 2020, byla přislíbena dotace v celkové výši 1.010.769,77 Kč (EU ve výši 85% celkových nákladů),
z toho pro rok 2018: dotace ve výši 56.219,-- Kč, uznatelné náklady pro Město Kutná Hora ve výši
9.921,--Kč. V témže roce mělo Město Kutná Hora uhradit navíc neuznatelné náklady ve výši 12.393,-Kč.
Po ukončení výběrového řízení Město Kutná Hora obdrželo dne 11. 4. 2018 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) z důvodu změny financí, o které bylo žádáno při podání žádosti.
Z těchto důvodu nejsou dostatečně pokryté výdaje ve výši 310.266,95 Kč, z toho bude hrazena 15 %
spoluúčast Města uznatelných nákladů ve výši 115.729,95 Kč a neuznatelné náklady ve výši 194.537,-Kč. Nedostatek finančních prostředků je řešen použitím Rozpočtové rezervy.
Po dobu provádění pastvy bude v lokalitě prováděno fytocenologické snímkování vegetace, pro rok
2018 za 4 000,- Kč. Součástí snímkování je i vybudování 16 mobilních klecí za 24 000,- Kč.
Fytocenologický výzkum v celkové hodnotě 28 000,- Kč provede student z katedry botaniky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nedostatek finančních prostředků jsme se rozhodli vyřešit
na úkor rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po
úpravě
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

0000

4116

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (neinv.)

0

0

+335.393,--

335.393,--

+390.637,05

446.856,05

OrgC 21004
ÚZ 15011
Np 1065

0000

4216

2460

Obnova stepních
společenstev

56.219,--

56.219,-

Kaňk (investice)
OrgC 21004
ÚZ 15974
Np 1065

3745

6121

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (vl.podíl
15%)

22.314,-

22.314,-

+56.542,95

78.856,95

56.219,-

56.219,-

+390.637,05

446.856,05

0

0

+335.393,--

335.393,--

OrgC 21004
ÚZ 00000
Np 1061

3745

6121

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (dotace
85%)
OrgC 21004
ÚZ 15974
Np 1065

3745

5169

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (dotace
85%)

OrgC 21004
ÚZ 15011
Np 1065

3745

5169

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (vl.podíl
15%)

0

0

+ 59.187,--

59.187,--

+194.537,--

194.537,--

-310.266,95

13.964.326,94

OrgC 21004
ÚZ 00000
Np 1061

3745

6121

2460

Obnova stepních
společenstev

0

0

Kaňk (neuznat.)
OrgC 21004
ÚZ 00000
Np 0000

6171

5901

2200

Rozpočtová
rezerva

1.468.527,-

14.274.593,89

3727

5169

2460

Riziková analýza
Kaňk – spol.m.

600.000,--

454.800,--

-28.000,--

426.800,--

+ 4.000,--

4.000,--

OrgC 21006
Ka 01
Np 1061

3745

5169

2460

Obnova stepních
společenstev
Kaňk (neuznat.)
OrgC 21004
Úz 00000

0

0

Np 0000

3745

5137

2460

Obnova stepních
společenstev
(neuznat.)

0

0

+ 24.000,--

24.000,--

Org 21004
Úz 00000
Np 0000
(16 klecí)

2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 4/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 9.500,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky VO Slévárenská
ve výši 9.500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby – nákup služeb ve výši
9.500,--Kč, viz důvodová zpráva
Město Kutná Hora vybudovalo veřejné osvětlení v části ulice Slévárenská (od provizorní lávky po
křižovatku s ulicí Novodvorská). Na tuto akci byly převedeny finance z rezervy ve výši 136 000,- Kč
s tím, že vlastní realizace, kterou zajišťovaly Technické služby Kutná Hora, s.r.o., vyžadovala částku
ve výši 125 540, dále 4 840,- Kč za zpracování PD. Zbývajících 5 620,- Kč bylo počítáno na pokrytí
ostatních nákladů, jako jsou poplatky za uložení kabelu do pozemku v majetku KSÚS, vytýčení hranic
pozemků, skutečné zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu pro uzavření smlouvy na
obslužnost vedení (věcné břemeno). Ocenění všech výše uvedených nákladů lze vyčíslit s přesností až
po vlastní realizaci stavby, bylo tak zjištěno, že zbývající částka ve výši 5 620,- Kč je nedostačující,
proto je nutné položku „VO Slévárenská“ posílit částkou ve výši 9 500,- Kč, a to na úkor položky
„Komunální služby – nákup služeb“.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po
úpravě
OdPa

SpPo

Správce

Text

3639

5169

2460

Komunální
služby-nákup

Schválený

80.000,-

Upravený

75.093,-

Úprava

-9.500,-

65.593,-

služeb

3631

6121

2460

VO Slévárenská

0

136.000,-

+ 9.500,-

145.500,-

OrgC 25459

3) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 5/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 855,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky
Okružní křižovatka Ortenova – Opletalova ve výši 500,--Kč, navýšení investiční výdajové rozpočtové
položky Chodníky Opletalova ve výši 355,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Parkovací
automaty – opravy ve výši 855,--Kč
Město Kutná Hora se společností InterCora spol. s r.o. uzavřelo dne 3. 2. 2016 „Smlouvu o
spolupráci“, která řešila výstavbu Obchodního centra Ortenova, okružní křižovatky ulic Ortenova a
Opletalova.
Město Kutná Hora schválilo uzavření Kupní smlouvy s InterCora spol. s r.o. v ZM dne 24. 4.2018
usnesením č. 104/18.
Předmětem smlouvy je vybudování okružní křižovatky, po realizaci bude stavba prodána Městu Kutná
Hora: „Okružní křižovatka Ortenova - Opletalova“ za cenu za cenu 500,--Kč s DPH a „Chodníky
Opletalova“ za cenu 355,--Kč s DPH. Jelikož se jedná o investiční akci, je nutné zřídit výše uvedené
investiční rozpočtové položky
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po
úpravě
OdPa

SpPo

Správce

Text

2219

5171

2460

Parkovací
automaty-opravy

2212

6121

2460

Okružní
křižovatka
Ortenova -

Schválený

50.000,-

0

Upravený

40.000,-

0

Úprava

-855,-

39.145,-

+ 500,-

500,-

Opletalova
Org 20037

2219

6121

2460

Chodník
Opletalova

0

0

+ 355,-

355,-

Org 22005

4) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 6/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 20.130,--Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh, kterým dochází ke zřízení investiční výdajové rozpočtové položky
Hřbitov – závora na hřbitově Všech svatých ve výši 20.130,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové
položky Hřbitov – oprava ostatní ve výši 20.130,--Kč.
V roce 2017 byla vybudovaná Technickými službami mechanická závora v místě technického zázemí
hřbitova v ul. Česká na pozemku parc.č. 4057/3, katastrální území Kutná Hora. Důvodem zřízení této
závory bylo zabránění vjezdu veřejnosti do těchto prostorů a také rozdělení provozního prostoru, který
je využíván více firmami. V letošním roce si TO vyčlenilo finanční prostředky na odkup této
vybudované závory.
Současně s tímto materiálem je RM předkládán návrh na uzavření Kupní smlouvy pod materiálem č.
6/50.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po
úpravě
OdPa

SpPo

Správce

Text

3632

5171

2460

Hřbitov – ostatní
opravy

Schválený

60.000,--

Upravený

60.000,--

Úprava

-20.130,--

39.870,--

+20.130,--

20.130,--

OrgC 11016
Ka 04

3632

6121

2460

Hřbitov – závora
OrgC 11016

0

0

Usnesení č. 350/18 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství
ČR Lesům České republiky, s.p. na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období
za III. čtvrtletí roku 2017, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 234 521,- Kč dle
důvodové zprávy.
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 – (§16 odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 234 521,- Kč
Zdůvodnění:
Město
Kutná
Hora
obdrželo,
na
základě
žádosti
č.j.:
MKH/063358/2017/01/ZPR/VIJ, ze dne 3.10.2017 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství náhradu na poskytnutí
finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období III. čtvrtletí
roku 2017 v celkové výši 234 521,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se
směrnicí Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j.
26191/2016-MZE-16221 ze dne 10.5.2016. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa
nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje
úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje
odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné
poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování
lesa a k jeho ochraně (proti-kůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba,
prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - §
33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou
evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní
hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění
v souladu s lesním zákonem a jeho provádějícími předpisy a v souladu se zákonem č.
149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění
pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k
zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné
vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich
likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL),
oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů
a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či
jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena
pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, pro jeho
jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.
Rozpočtová skladba
OdPa

SpPo

OrJ

1036

5192

2560

1036

5192

2560

OrgC

45003

Text

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

Náhrada od MZe –
lesní hospodáři

0

0

-234 521

-234 521

Náhrada – LČR –
činnost lesních

0

0

234 521

234 521

hospodářů

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne
16.května 2018
Usnesení č. 365/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci
od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program 2018
Galerie Felixe Jeneweina" ve výši 270 000,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 16.05.18

Důvodová zpráva:
1) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 270 000 Kč
Zdůvodnění: Na základě rozhodnutní MK-S 12889/2017 OULK o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt
„Celoroční výstavní program 2018 Galerie Felixe Jeneweina“ ve výši 270 000,-- Kč
předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů takto:
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

3315

SpPo

OrJ

4116

2840

5336

2840

OrgC

ÚZ

Text

34070

MK ČR – dotace –
výstavní program

52628 34070 GFJ - dotace

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0

0

270 000

270 000

0

0

270 000

270 000

Usnesení č. 366/18 k poskytnutí neinvestiční dotace - RO OPPŠK č. 11
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční podpory akci Dožínky - vinobraní na Kačině konané dne 8. 9. 2018 na
zámku Kačina, a to ve výši 15 000,- Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - přesun rozpočtových prostředků
ve výši 15 000,- Kč z položky KH Tour - český pohár horská kola (kap 55) na položku Klub
přátel vína - Dožínky Kačina (kap 55) dle důvodové zprávy.

c) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Dožínky vinobraní na Kačině konanou dne 8. 9. 2018 na zámku Kačina
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 25.06.18

Důvodová zpráva:
Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. si dne 21. 3. 2018 podal žádost o podporu tradiční akce
Dožínky – vinobraní na Kačině. Požadovaná výše podpory nebyla v žádosti uvedena, nicméně
na uvedený účel považujeme za optimální částku 15 000,- Kč. Oddělení školství a kultury na
takovéto neplánované a nesystémové podpory však nemá v rozpočtu zdroje, proto je čerpání,
jako požadavek vedení města, navrhováno z položky KH Tour - český pohár horská kola,
která nebude čerpána.
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 15 000 Kč
Rozpočtová skladba
OdPa SpPo OrJ

OrgC

Text

SR

UR

3419 5222 2840 43577

KH Tour - český pohár horská
kola (kap 55)

0,00 70 000,00

3399 5222 2840 42060

Klub přátel vína - Dožínky
Kačina (kap 55)

0,00

0,00

úprava

UR po úpravě

-15 000,00

55 000,00

15 000,00

15 000,00

Usnesení č. 371/18 k rozpočtovému opatření OI č. 08
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala
Klimeška - INV" na položku "Sportovní hala Klimeška - NEINV" ve výši 2.066.496,- Kč dle
důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 30.05.18

Důvodová zpráva:
Ve schváleném rozpočtu města Kutná Hora pro letošní rok, byly na sportovní halu Klimeška
v Kutné Hoře vyčleněny pouze investiční prostředky. S dokončením haly a s předpokladem
správného zařazení jednotlivých položek do majetku města jsou některé části vybavení
z účetního hlediska neinvestičním výdajem. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, části
vybavení kuchyně a také ozvučovací aparatura.
Z tohoto důvodu je nutné část finančních prostředků převést z „investic“ na „neinvestice“.
Nejedná se tedy o navýšení rozpočtu.
Jsou to tyto položky:

1.337.832,- Kč vč. DPH
504.592,- Kč vč. DPH
224.072,- Kč vč. DPH
2.066.496,- Kč vč. DPH

1. dodávka a montáž nábytku (fy Artspect)
2. gastro vybavení (fy PKS stavby)
3. ozvučení (fy PKS stavby)
CELKEM

Rozpočtové opatření OI č. 08 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 2.066.496,- Kč
Text

SR

UR

úprava

UR po úpravě

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

3412

6121

2490

16421

Sportovní hala Klimeška INV

22 000 000,00

44 152 845

- 2 066 496

42 086 349

3412

5137

2490

16421

Sportovní hala Klimeška NEINV

0

892 156,28

+ 2 066 496

2 958 652,28

