Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.
července 2018
Usnesení č. 513/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 11/18
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí daru na rekonstrukci dopravního hřiště Dominik ve výši 500.000,-- Kč od
společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o., IČ 275 16 032, se sídlem Kutná Hora - Karlov
245, PSČ 28401 dle přiložené darovací smlouvy.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/18, kterým dochází k vytvoření nové
příjmové rozpočtové položky Foxconn - dar na dopravní hřiště ve výši 500.000,-- Kč s tím, že
ve stejné výši dojde i k navýšení investiční položky dopravní hřiště Dominik - zapojení
finančního daru do rozpočtu dle bodu 1. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková Termín : 31.07.18
Důvodová zpráva:
Společnost Foxconn Technology CZ s.r.o po dohodě s vedením města daruje městu finanční
prostředky ve výši 500.000,- Kč za účelem rekonstrukce dopravního hřiště Dominik.
Ekonomický odbor ve spolupráci s právníkem města Mgr. Zahradníčkovou připravil návrh
darovací smlouvy uvedené v příloze tohoto materiálu. Pokud bude schválen bod 1.
navrženého usnesení a bude podepsána darovací smlouva, je nutné řešit začlenění tohoto
finančního daru do rozpočtu města, a proto dále předkládáme:
Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/18 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16,
odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 500.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Dopravní hřiště u DDM Dominik je potřeba zrekonstruovat a doplnit o nové prvky (kruhový
objezd, železniční přejezd, nové dopravní značení), aby mohlo znovu sloužit dětem k výuce
dopravních předpisů a bezpečnosti pohybu na komunikacích. Projektová dokumentace na
obnovu hřiště byla zpracována již v loňském roce a nyní se uskutečnilo poptávkové řízení.
Dne 27.6. 2018 odsouhlasila rada města uzavření smlouvy na tuto zakázku se spol. Technické
služby Kutná Hora, spol. s r.o. za cenu 759.867,- Kč vč. DPH.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
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Úprava
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0
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0

0
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Usnesení č. 526/18 k rozpočtovému opatření SOC č. 6
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání
státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 32 000 Kč na kalendářní rok 2018
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr Termín : 31.08.18
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 32 000,- Kč
Zdůvodnění: Dne 12.1.2018 na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská
pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče došlo přiznání
částky ve 912 000 Kč. Na základě rozhodnutí č.j. 105971/18/PB (ze dne 30.5.2018) došlo k
navýšení o částka 32.000 Kč tzn. státní příspěvek byl navýšen na částku 944 000,- Kč.
Dne 20.6.2018 nám bylo doručeno rozhodnutí č. 116973/18/PB, kterým se částka opět
zvyšuje o 32.000,- Kč za kalendářní rok 2018. V závislosti na výše uvedeném předkládáme
návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení
výdajů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám
v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
Rozpočtová skladba v Kč: Rozpočtové opatření OSZ č. 6
OdPa SpPo OrgJ OrgC

0

ÚZ

4116 2700 49018 13010

4399 5xxx 2700 49018 13010

Text

schválený upravený
rozpočet rozpočet

úprava

UR po
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Příspěvek na výkon
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0
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pěstounské péče

0

944 000 + 32 000

976 000

Usnesení č. 529/18 k rozpočtovému opatření OI č. 09
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová
rezerva" na položku "Sportovní hala Klimeška" ve výši 845.539,- Kč dle předložené
důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.07.18
Důvodová zpráva:

Ve schváleném rozpočtu města Kutná Hora pro letošní rok, byly na sportovní halu Klimeška
v Kutné Hoře vyčleněny finanční prostředky ve výši předpokládaných výdajů a uzavřených
smluv o dílo. S dokončováním sportovní haly, se samozřejmě vyskytly další nutné výdaje
v dovybavení, které je nutné k provozování haly. Některé položky bylo možno hradit ještě
z již rozpočtových prostředků haly, ty jsou však v tuto chvíli již vyčerpané.
Zároveň bylo usnesením RM č. 176/18 ze dne 7.3.2018 schváleno vypracování PD ve stupni
DPS na III. etapu v ceně 665.500,- Kč.
Navýšení bude po dohodě s EKO provedeno z Rezervy města.
Rozpočet haly bude tedy navýšen o tyto položky:
1. Projektová dokumentace na III.etapu (MILOTA)
2. Badbinton – sítě a sloupky (Sport LX)
3. Rolovací mříž pro zabezpečení bufetu + rolety (PKS)
– schváleno vedením města dne 28.5.2018

665.500,- Kč
19.186,- Kč

4. Dovybavení nábytek – recepční pult (Artspect)
CELKEM

72.667,- Kč
845.539,- Kč

88.980,- Kč

Rozpočtové opatření OI č. 08 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 845.539,- Kč
OdPa

SpPo

OrJ

OrgC
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6121

2490

16421

Sportovní hala
Klimeška - INV
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6171
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UR po úpravě

22 000 000
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+806 421,43

42 892 770,43

0

2 958 652,28

+39 117,57

2 997 769,85

1 468 527,00

1 366 827,22

-845 539

521 288,22

Usnesení č. 534/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 11/18, kterým dochází k vytvoření nové výdajové investiční
rozpočtové položky Parkoviště Malín ve výši 14.520,--Kč, a to na úkor výdajové investiční
rozpočtové položky Revitalizace hřbitovů ve výši 14.520,--Kč dle předložené důvodové
zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.07.18
Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 11/18 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 14.520,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh, kterým dochází k vytvoření nové výdajové investiční rozpočtové položky
Parkoviště Malín ve výši 14.520,--Kč, a to na úkor výdajové investiční rozpočtové položky
Revitalizace hřbitovů ve výši 14.520,--Kč.
V roce 2017 byla opravena vstupní brána do areálu hřbitova v Malíně. Přístup do areálu
hřbitova je udržován z nezpevněného materiálu (štěrku). Z důvodu toho, aby nedocházelo
k poškození opravené vstupní brány a abychom zajistili adekvátní úpravu okolního prostoru
před hřbitovem, byla u projektové kanceláře Ing. Jiřího Kejvala poptána cenová nabídka na
vyhotovění návrhu. Celková plánovaná úprava by zahrnovala vytvoření přístupu ke hřbitovu a
vytvoření parkovacích míst (zpevněním stávající plochy dlažbou) na pozemku parc.č. 414/1
k.ú. Malín, který je v majetku města Kutná Hora. Vypracování návrhu od projektové
kanceláře obsahuje: obstarání geodetického zaměření, situaci, technickou zprávu, řez,
orientační rozpočet a podklady o poloze podzemních vedení. V areálu hřbitova bude chodník
ke kostelu sv. Štěpána realizovat Římskokatolická farnost Kutná Hora. Projektová
dokumentace na úpravu povrchů před areálem hřbitova byla naceněna na částku 14.520,--Kč
včetně DPH. Následná realizace díla je odhadována ve výši maximálně 100.000,--Kč. Jelikož
nemá technické oddělení dostatek finančních prostředků, byl tento problém řešen v rámci
odboru investic. Po vzájemné dohodě bylo ujednáno, že projektová dokumentace může být
hrazena z položky Revitalizace a zajistili jsme parkovací plochu hřbitovů.
Po upřesnění nákladů na realizaci budou i tyto práce hrazeny ze stejné výdajové rozpočtové
položky.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa SpPo Správce Text

Schválený

3632

2.700.000,- 4.011.803,-

6121

2490

Revitalizace
hřbitovů

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

-14.520,-

3.997.283,-

+14.520,-

14.520,-

OrgC 11016

2219
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2460

Parkoviště
Malín
OrgC 23002

0

0

