MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 12. prosince 2017 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno:

26 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)

Omluveni:

Martin Hlavatý, člen ZM
MUDr. Bohumil Procházka, člen ZM – 18:00 – 22:15
Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM – 20:20 – 22:15
PhDr. Monika Válková, členka ZM - 18:50 – 22:15
PhDr. Běla Hejná, členka ZM – 20:00 – 22:15
Milan Krčík, člen ZM – 17:30 – 22:15
Bc. Martin Starý, člen ZM – 21:00 – 22:15

Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:
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Zahájení
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
Zápisy osadních výborů ZM
Návrhy termínů jednání ZM v roce 2018
Vyhlášení roku 2018 „Rokem 100. výročí založení České republiky“
Změny v orgánech spol. VHS Vrchlice-Maleč
Návrh skupiny zastupitelů: Odvolání starosty města
Návrh skupiny zastupitelů: Odvolání členů RM (ČSSD)
Návrh K. Koubského st.: zpráva o stavu spol. Průvodcovská služba
Návrh odměn neuvolněným členům ZM
Příplatek průvodcovské službě K.Hora
Materiály ekonomického odboru
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
Návrh na odpis pohledávek
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 27-28
Směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a RO
Závěrečné úpravy rozpočtu
Zápis Finančního výboru
Změna úvěrové smlouvy
Materiály správy majetku
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (SK-GJO)
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH, Malín (SK-KSÚS)
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi)
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Vyhodnocení VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.Janovic
Materiál odboru památkové péče, školství a kultury
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 59
Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
Inf. zpráva k poskytování zápůjček z FRB a zahájení nového VŘ
Materiál odboru investic
Doplnění Řídícího výboru akce „Revitalizace NKP Vl. dvůr“
Vybudování dvou nájezdových ramp v ul. Masarykova čp.600 a 601
Rozpočtové opatření INV-TO č.20 a 21/17
Podání výpovědí ze smluv se spol. MVE PLUS s.r.o.
Pojmenování ulice v Kutné Hoře
Uzavření kupní smlouvy (MLaR K.Hora)
Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Akční plán pro rok 2018
Žádost o sdělení potřebnosti soc. služby (Rytmus Střední Čechy)
Žádost o poskytnutí daru (Hospic Anežky České)
Materiál Kontrolního výboru
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM

9.

Materiál Městské policie
Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v r. 2018
10.
Materiál odboru dopravy a SH
10/01
Zakoupení elektrobusů na zajištění MAD K.Hora
IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V.
Různé, závěr
9/01

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil, do doby zvolení nového starosty, pan Bc.
Martin Starý, starosta města, který zároveň určil ověřovatele zápisu a upozornil všechny
přítomné, že 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.
Doplnil zároveň navržený program o body 1/08, 1/09, 2/08, 6/54 a 10/01. Zároveň
doporučil zařadit materiál 1/04 za materiál 1/09. Doplněný program byl schválen
většinou hlasů - pro 21, proti 0, zdržel se 2.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Balham
PhDr. Běla Hejná

II.

Dotazy a připomínky občanů

PaedDr. Robert Lukášek
Jako bývalý jednatel Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. rozsáhle hovořil o
dvacetileté existenci společnosti a jejím vývoji. Uvedl, že ji přebíral v úpadkovém stavu a
z něho jí vyvedl, restrukturalizoval, identifikoval příčiny tohoto stavu a pozvedl jí.
Nastínil, jaký nárůst prostředků společnost zaznamená, až bude dokončena revitalizace
Vlašského dvora. Ujistil zastupitele, že společnost do 1.11.2017 normálně fungovala a
byla jen účetní ztráta, která by byla pokryta budoucím ziskem, který se očekával. Po jeho
odvolání se proti němu rozpoutala kampaň, že je společnost v insolvenci a proto
upozorňuje, že nebude tolerovat pomluvy a lži a bude se jim bránit právní cestou.
Antonín Müller
Za místní organizaci KSČM doporučuje svým členům, aby neodvolávali starostu. Nikdo
s nimi nevyvolal jednání a 10 měsíců před volbami je to jen politikaření. Má obavy, aby
to neskončilo novými volbami, což by občané vnímali negativně. Budou podporovat pouze
plány, které budou ku prospěchu města.

III.

Zaslané materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 231/17 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se 0
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 31. 10. 2017
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 03. 11. 2017
c) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 03. 11. 2017
d) zápis z Osadního výboru Žižkov-Vrchlice ze dne 29.11.2017
Mgr. Vepřková se informovala na pronájem Čížkovy skály klubu Deportivo bez vědomí OV
Žižkov, ačkoli je zpracován projekt na hřiště v této lokalitě (vysvětlil Bc. Starý s tím, že
p. Vavák z klubu Deportivo si může sehnat prostředky na úpravu prostoru, ale město
takové prostředky ještě dlouho mít nebude).
RNDr. Šanc – několik let se neděje nic s kanalizací v Neškaredicích a ani dopravní
obslužnost v této části města není (starosta – je zpracována PD na kanalizaci i vodovod,
ale se skluzem; okrajové části města nejsou propojeny MAD, vyžadovalo by to ještě vyšší
prostředky).

J. Balham uvedl, že v Neškaredicích není prakticky nic, teď se buduje hřiště ze
soukromých prostředků. Kanalizace je zapotřebí a poté by doporučoval zpracovat studii
tohoto území.
1/02
Návrh termínů jednání ZM v r.2018
Usnesení č. 232/17 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2018.
1/03
Vyhlášení roku 2018 „Rok 100. výročí založení ČSR
Usnesení č. 233/17 – ZM I. vyhlašuje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
rok 2018 v Kutné Hoře jako "Rok 100. výročí založení Československé republiky".
II. schvaluje
předložené logo oslav 100. výročí založení republiky v Kutné Hoře.
1/05
Návrh na odvolání starosty města a volba nového
V úvodu tohoto bodu byla schválena většinou 25 hlasů volební komise ve složení:
J. Balham (navrhla PhDr. Pospíšilová)
L. Frankovicová (navrhl M. Krčík)
Ing. L. Šorčík (navrhl RNDr. Šanc)
MUDr. J. Havlovic (navrhl K. Koubský, st.)
Ing. Jozef Králik (navrhl Ing. Viktora)
PhDr. M. Válková (navrhl Bc. M. Starý)
Předsedou a vyhlašovatelem výsledků byl zvolen MUDr. Jan Havlovic.
Volební komise se ujala své práce a po provedeném hlasování její předseda
MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 26 HL, z toho platných HL 25,
neplatný 1 HL.
Pro odvolání starosty bylo 14 členů ZM
Proti odvolání starosty bylo 11 členů ZM.
Ing. Viktora spolu se Z. Hadrovským poté poděkovali Bc. Starému za veškerou práci,
kterou v posledních letech pro město odvedl.
Program pokračoval volbou starosty města. Zastupitelé byli vyzváni k předložení návrhů
na starostu – jediný návrh předložil Ing. Králik a navrhl Ing. Viktoru, který nominaci
přijal.
Volební komise se opět ujala své práce a po provedeném hlasování její předseda
MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 26 HL, z toho platných HL 15,
neplatných 11 HL.
Pro volbu Ing. Viktory bylo 15 členů ZM.
Ing. Josef Viktora byl zvolen starostou Města Kutná Hora, poděkoval za důvěru a
bude se snažit, aby všichni pracovali pro město, a těší se na spolupráci se všemi. Na
základě provedené volby bylo přijato:
Usnesení č. 234/17 – ZM I. odvolává
pana Bc. Martina Starého z funkce starosty Města Kutná Hora.
II. volí
pana Ing. Josefa Viktoru do funkce starosty Města Kutná Hora.
V této chvíli přebírá řízení jednání nový starosta Ing. Josef Viktora.
Návrh na volbu místostarosty města
Vzhledem k tomu, že se pan místostarosta stal starostou, bylo nutné zvolit ještě
místostarostu. Zastupitelé byli vyzváni k předložení návrhů.
MUDr. Procházka navrhl Karla Koubského, st. – kandidaturu přijal.
Bc. Starý navrhl PhDr. Hejnou – poděkovala za důvěru, ale vzhledem k pracovním
povinnostem nemůže kandidaturu přijmout.
Volební komise se opět ujala své práce a po provedeném hlasování její předseda
MUDr. Havlovic vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 25 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 25 HL, z toho platných HL 16,
neplatných 9 HL.
Pro zvolení Karla Koubského, st. místostarostou bylo 16 členů ZM

Pan Karel Koubský, st. byl zvolen místostarostou Města Kutná Hora, poděkoval za
důvěru a doufá, že nezklame – jeho krédem je pracovat. Na základě volby bylo přijato
Usnesení č. 235/17 – ZM volí
pana Karla Koubského, st. do funkce místostarosty Města Kutná Hora.
1/06
Návrh na odvolání členů rady města
Usnesení č. 236/17 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se 0
rezignaci pana Martina Hlavatého na funkci člena Rady města Kutná Hora a člena
Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ke dni 12. 12. 2017.
Vysvětlil starosta s tím, že ČSSD vystoupila z koalice a proto je předložen návrh na
odvolání Z. Hadrovského a PhDr. Pospíšilové z rady města.
PhDr. Pospíšilová uvedla, že sice z koalice odstoupili, ale zároveň konstatovali, že nemusí
dojít ke změnám v RM, uvedla vývoj 3leté spolupráce s tím, že oproti jiným ČSSD vždy
koaliční dohody dodržovala, neměla nastat situace s Ing. Moravčíkovou a Z. Hadrovským
– tam se ukázalo, kdo smlouvy porušuje. Má ráda přímé jednání, zde se však spíše vedou
jednání zákulisní a navíc těmi, kdo hlásají transparentnost. Poděkovala všem, kteří se
nedali obalamutit, a Hnutí ANO popřála, aby mu to spíše neuškodilo (starosta uvedl, že
jeho přáním je, aby v radě pracovali zástupci všech stran a hnutí).
Poté se volební komise znovu ujala své práce (rozdány hlasovací lístky pro každého člena
rady samostatně) a po provedeném hlasování její předseda MUDr. Havlovic vyhlásil
výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 50 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 50 HL, z toho platných HL 46,
neplatných 4 HL.
Pro odvolání PhDr. Pospíšilové byli 3 členové ZM.
Proti odvolání PhDr. Pospíšilové bylo 19 členů ZM.
Pro odvolání Z. Hadrovského bylo 12 členů ZM.
Proti odvolání Z. Hadrovského bylo 12 členů ZM.
Ani jeden z navržených nebyl odvolán. PhDr. Pospíšilová byla příjemně překvapena a
poděkovala za důvěru. Pan Hadrovský uvedl, že zváží své další setrvání v radě města.
Zároveň členové ZM dostali písemnou rezignaci pana Martina Hlavatého na funkci člena
rady města.
Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli dovolit posledního člena rady. Byli navrženi
kandidáti PhDr. Válková (navrhl Bc. Starý) a RNDr. Šanc (navrhla Mgr. Vepřková) – oba
kandidaturu přijali.
Změněná volební komise (PhDr. Válková nahrazena V. Veselým - pro 24, proti 0, zdržel
se 1) se opět ujala své práce a po provedeném hlasování její předseda MUDr. Havlovic
vyhlásil výsledky tajné volby:
Bylo rozdáno 25 hlasovacích lístků (HL), odevzdáno 25 HL, z toho platných HL 22,
neplatných 3 HL.
Pro zvolení PhDr. Moniky Válková bylo 9 členů ZM.
Pro zvolení RNDr. Ivo Šance bylo 13 členů ZM.
1/07
Zpráva o stavu společnosti Průvodcovská služba KH, s.r.o.
Usnesení č. 237/17 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 0, zdržel se 1
zprávu o stavu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. a o předávání funkce
jednatele výše uvedené společnosti.
Pan místostarosta uvedl, že ač slyšeli řeč bývalého jednatele, pro něho jsou jasnou řečí
čísla. Pokud by se měla společnost ozdravit, je třeba tam prostředky dát.
1/08
Odměny neuvolněným členům ZM od 1.1.2018
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM schvaluje
pro 13, proti 1, zdržel se 9
předložený návrh odměn uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná
Hora dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018.
Dlouhá diskuse se rozpoutala i nad novenou nařízení vlády a zastupitelé měli rozdílné
názory na výši odměn neuvolněným členům ZM. Padlo několik pozměňujících návrhů:
K. Koubský, ml. – navrhl ponechat stávající, jen radním zvýšit - pro 12, proti 0, zdržel se
11 – NEPŘIJATO.
Bc. Starý – hlasovat o funkcích jednotlivě - pro 8, proti 1, zdržel se 14 – NEPŘIJATO.
Ing. Šorčík – ponechat stávající výši - pro 5, proti 2, zdržel se 16 – NEPŘIJATO.

1/09
Příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora spol. s r.o.
Usnesení č. 238/17 – ZM I. schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 1
předložený
1. Příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora, spol. s r.o (dále PSKH) podle § 163 a násl.
zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve výši závazků PSKH za
Městem Kutná Hora v celkové výši 738 825 Kč a příplatek peněžitým vkladem ve výši
1 661 175 Kč.
2. Přiloženou smlouvu o příplatku
3. Předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 – kterým dojde k rozpočtovému
pokrytí příplatku poskytnutého PSKH dle důvodové zprávy.
II. ukládá
Radě města pověřit jednatelku společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Ing.
Helenu Plíhalovou k provedení celkové restrukturalizace společnosti a změnit nastavení
hospodaření ztrátových středisek do 31.3.2018..
Uvedl pan místostarosta s tím, že uvedl na pravou míru informace PaedDr. Lukáška a
informoval o skutečném stavu. Pak předal slovo nové jednatelce Ing. Plíhalové, který
uvedla i aktuální čísla k 23.11.2017, kdy neuhrazené závazky činily 1.116.092 Kč,
neuhrazené pohledávky 190.597 Kč stav na účtu byl -70.006 Kč. Zároveň zodpověděla
dotazy zastupitelů. Poté proběhla dlouhá diskuse, která byla zaměřena zejména na
nutnou restrukturalizaci společnosti a změny v dozorčí radě (p. Gryč uvedl, že je
připraven rezignovat a již rezignoval Mgr. Bartoň), Většina zastupitelů podpořila
zachování společnosti.
1/04
Návrh na změnu v orgánech VHS Vrchlice-Maleč
Usnesení č. 239/17 – ZM I. ruší
pro 15, proti 1, zdržel se 7
usnesení č. 4/17 ze dne 31.1.2017.
II. pověřuje
pana Ing. Jiřího Kuklu, člena rady města (v případě jeho nepřítomnosti pana Karla
Koubského, st., místostarostu města), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na
Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce
2018.
III. doporučuje
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
1. zařadit do programu nejbližšího jednání Valné hromady bod "Změna v orgánech
společnosti"
2. odvolat z představenstva společnosti paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, pokud sama do
dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
3. jmenovat do představenstva společnosti RNDr. Ivo Šance.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Návrh rozpočtu města na rok 2018
Usnesení č. 240/17 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdržel se 2
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2018 v tomto členění:
Příjmy celkem......................... 437 410 560,00 Kč
Provozní výdaje....................... 381 006 182,00 Kč
Investiční výdaje..................... 130 216 378,00 Kč
Výdaje celkem......................... 511 222 560,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů.............. -73 812 000,00 Kč
Financování.............................. 73 812 000,00 Kč
2/02
Rozpočtová opatření přijatá RM
Usnesení č. 241/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 19, proti 0, zdržel se 3
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1.11. 2017 – 29. 11. 2017
II. ruší
povinnost předkládat tento materiál a to z důvodu přístupnosti podkladových materiálů
pro členy zastupitelstva dle usnesení RM 740/17.

K. Koubský, ml. návrh podpořil s tím, že projednal již finanční výbor a jde o nadbytečnou
agendu a ušetří se papír i čas úředníků.
RNDr. Šanc měl dotaz ohledně mezd – RO OI č. 20, což vysvětlil Ing. Janál, že jde o
mzdy realizačního týmu.
2/03
Návrh na odpis pohledávek
Usnesení č. 242/17 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 0
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové
výši 810 940,- Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky za zemřelými
nemajetnými osobami.
2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO 27-28
Usnesení č. 243/17 – ZM I. schvaluje
pro 19, proti 0, zdržel se 3
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 27 – navýšení daňových příjmů “Daň
z hazardních her“ ve výši 2 650 972 Kč a současné snížení kapitálových příjmů z prodeje
ostatních nemovitostí dle důvodové zprávy č. 1.
b) převod kapitálové položky "Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar" ve
výši 1 000 000 Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018.
II. ukládá
starostovi města Kutná Hora
zajistit přípravu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč pro Oblastní
nemocnici Kolín, a.s. na zajištění vybavení nového oddělení kutnohorské nemocnice.
Situaci vysvětlil starosta – usnesení nebylo naplněno.
MUDr. Havlovic – bývalý starosta usnesení nesplnil a nepřipravil do ZM smlouvu ke
schválení (Bc. Starý uvedl, že s nimi nikdo z nemocnice nejednal a nedal návrh na
použití, nedoporučuje dávat na provoz). Prostředky měly jít na hospicovou péči –
vybudování oddělení, což je velmi potřebná a důležitá služba.
K. Koubský, ml. doporučil, pokud to není možné zrealizovat do konce roku, ať starosta
jedná s řediteli nemocnic a uskuteční se v roce příštím.
Návrh, jak realizovat podal Ing. Zahradníček, ved. odboru ekonomického a ten byl přijat.
2/05
Závěrečné úpravy rozpočtu
Usnesení č. 244/17 – ZM pověřuje
pro 22, proti 0, zdržel se 0
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího
ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2017 v rámci stávající výše
upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným
subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových
rezerv do změny stavu na bankovních účtech.
2/06
Směrnice o zpracování rozpočtu města
Usnesení č. 245/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
aktualizovanou směrnici o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a
rozpočtových opatřeních.
Ing. Zahradníček informoval, že se jedná o změnu vyvolanou zákonem.
2/07
Zápis z Finančního výboru ZM Kutná Hora
Usnesení č. 246/17 – ZM bere na vědomí
pro 21, proti 0, zdržel se 0
zápis z Finančního výboru ze dne 4.12.2017.
2/08
Změna úvěrové smlouvy
Usnesení č. 247/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru reg. č. 99014961815 ze dne 29.7.2016 uzavřené s
Komerční bankou, a. s. IČO: 45317054, kterým bude sjednáno:
a)
prodloužení doby čerpání do 31.12.2018,
b) změna úročení dosud vyčerpané části jistiny, které bude mít následující parametry:
Objem a měna jistiny úvěru:
53.864.794,97 CZK
Fixní sazba:
v max. výši 1,67 % p.a.
Doba uplatňování této sazby: začátek: 29.12.2017, konec: 31.12.2023.
Vysvětlil Ing. Zahradníček a R. Fedorovič uvedl, že finanční výbor doporučil schválit
variantu č. 2, o které se pak hlasovalo.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. K. Hora (SK-GJO)

Usnesení č. 248/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4500/7 o výměře 16 m2, p.č. 4500/8 o výměře 15 m2,
p.č. 4500/9 o výměře 219 m2 a p.č. 4500/10 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do
vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Gymnázia Jiřího Ortena, IČO 61924032, se
sídlem Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora.
3/02
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (SK-KSÚS)
Usnesení č. 249/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 650/5 o výměře 239 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a
pozemků p.č. 533/1 o výměře 10.987 m2, p.č. 533/3 o výměře 370 m2 a p.č. 533/4 o
výměře 266 m2 v k.ú. Malín do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje,
IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, ve správě Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.
3/03
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi)
Usnesení č. 250/17 – ZM neschvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
prodej pozemku p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk manželům Pavlíně a Janu
Holoubkovým, 130 00 Praha 3.
3/04
Prodej pozemků v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
BEZ USNESENÍ – ZM I. schvaluje
pro 11, proti 0, zdržel se 10
prodej pozemků p.č. 66/1 o výměře 90 m2, p.č. 66/3 o výměře 435 m2 a p.č. 66/4 o
výměře 277 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Perštejnec do
společného jmění manželů pana Josefa Říhy a paní Marcely Říhové, 284 01 Kutná Hora za
celkovou kupní cenu ve výši 153.688,- Kč.
II. neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 66/7 v k.ú. Perštejnec manželům Josefu a Marcele Říhovým,
284 01 Kutná Hora.
Dlouhá diskuse se rozpoutala i k tomuto materiálu, kdy část zastupitelů byla pouze pro
prodej pozemku pod chatou, zatímco jiní poukazovali na to, že je to historicky dané a nic
se tam neměnilo.
Bc. Starý dal protinávrh – prodat jen pozemek pod chatou - pro 10, proti 2, zdržel se 9 –
NEPŘIJATO.
3/05
Vyhodnocení VŘ – prodej pozemků ve Vilémovicích
Usnesení č. 251/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu
č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú.
Vilémovice u Červených Janovic do společného jmění manželů pana Josefa Říhy a paní
Miroslavy Říhové, Kutná Hora – Sedlec, za celkovou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 59
Usnesení č. 252/17 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 0
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 59 – navýšení rozpočtových příjmů na
položce „Spolkový dům – vstupné“ ve výši 27 100 Kč a současné navýšení rozpočtových
výdajů na položce „Spolkový dům – materiál, služby“ dle důvodové zprávy.
5. MATERIÁLY ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
5/01
Poskytování půjček z FRB v r. 2017 a vyhlášení VŘ 2018
Usnesení č. 253/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 21, proti 0, zdržel se 0
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2017
II. schvaluje
zahájení výběrového řízení pro rok 2018 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci
leden 2018
III. souhlasí
s kritérii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Doplnění řídícího výboru „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v K.Hoře“
Usnesení č. 254/17 – ZM I. schvaluje
pro 19, proti 0, zdržel se 2
jmenování zastupitele Karla Koubského ml. členem Řídícího výboru akce "Revitalizace
Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012,
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.
II. ukládá
Odboru investic provést administrativní kroky spojené s novým členstvím.
6/50 Vybudování nájezdových ramp v Masarykově ul.
Usnesení č. 255/17 – ZM souhlasí
pro 21, proti 0, zdržel se 0
s umístěním trvalé stavby nájezdových ramp v ulici Masarykova před čp. 600 a 601,
pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora
6/51 Rozpočtová opatření INV – TO č. 20 a 21
Usnesení č. 256/17 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdržel se 0
a) předložený návrh INV – TO č. 20/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové
investiční rozpočtové položky Cesta dostupná všem – navigační systém – dle kupní
smlouvy MLaR ve výši 3.429.624,--Kč a zároveň k navýšení příjmové rozpočtové položky
Daň z hazardních her 65% ve výši 3.429.624,--Kč.
b) předložený návrh INV – TO č. 21/17, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové
položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 62.692,--Kč a zároveň k navýšení výdajové
rozpočtové položky VO – opravy (mimo TS) ve výši 62.692,--Kč.
6/52 Návrh výpovědi společnosti MVE PLUS s.r.o.
Usnesení č. 257/17 – ZM I. souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 2
se zrušením usnesení Rady města č. 826/17 ze dne 18.10.2017 týkajícího se podání
výpovědi smluv společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.
II. ukládá
Radě Města Kutná Hora
společně s MÚ a DR společnosti předložit analýzu současného stavu odpadového
hospodářství a navrhnout řešení nakládání s odpady v K. Hoře v termínu do 31.3.2018.
MUDr. Havlovic uvedl, že se zúčastnil jednání a konstatoval, že se společností je většina
zastupitelů spokojena, poskytují výrazně nižší cenu a ještě zajišťují i jiné služby, chtělo
vy to však připravit jasnou koncepci, jak s odpadovým hospodářstvím dále – toto
podpořila i PhDr. Pospíšilová, RNDr. Šanc a K. Koubský, ml., který doporučil uložit radě,
aby provedla analýzu současného stavu včetně srovnání cen, jak si K. Hora stojí se
srovnatelnými městy, navrhnout, jak dále postupovat apod.
Naproti tomu Ing. Pilc a Ing. Králik byli pro možnost vysoutěžení nového dodavatele
těchto služeb.
6/53 Pojmenování nové ulice v K. Hoře
Usnesení č. 258/17 – ZM schvaluje
pro 20, proti 0, zdržel se 0
přidělení nového názvu ulice „Švestková“ v nově vznikající lokalitě „Třešňovka“ v místní
části Hlouška v Kutné Hoře.
6/54 Uzavření kupní smlouvy s MLaR K. Hora
Usnesení č. 259/17 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením předložené Kupní smlouvy na navigační (informační) systém „Kutná Hora
dostupná všem“ za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 906/2017 v celkové výši
3.429.624,- Kč, včetně DPH mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1,
Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.,
se sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
7/01 Akční plán na rok 2018
Usnesení č. 260/17 – ZM bere na vědomí
pro 18, proti 0, zdržel se 1
Akční plán pro rok 2018, kterým jsou stanoveny priority vyplývající z navržených
opatření 4. Komunitního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná
Hora na období let 2017-2020.

RNDr. Šanc pochválil profesionálně připravený materiál a měl dotaz, zda městu nechybí
nějaké sociální zařízení (Bc. Šlesingr – do budoucna vidí potřebu zejména sociálních
bytů).
7/02 Potřebnost sociální služby – Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Usnesení č. 261/17 – ZM bere na vědomí
pro 20, proti 0, zdržel se 0
žádost o sdělení potřebnosti registrované sociální služby sociální rehabilitace,
provozované organizací Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
7/03 Žádost o dar – Hospic Anežky České
Usnesení č. 262/17 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdržel se 1
s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,- Kč nestátnímu zdravotnickému zařízení
Hospic Anežky České, Oblastní charita Červený Kostelec.
RNDr. Šanc dal protinávrh poskytnout tomuto hospici částku 10.000,- Kč, i když tam
v současné době není nikdo z K. Hory. Jde o zařízení potřebné a velice prospěšné – toto
podpořil i MUDr. Havlovic.
Bc. Šlesingr upozornil, že odbor ekonomický musí najít tuto částku někde v rozpočtu.
8. MATERIÁLY KONTROLNÍHO VÝBORU
8/01 Zápis z kontrolního výboru č. 5/2017
Usnesení č. 263/17 – ZM I. bere na vědomí
pro 18, proti 0, zdržel se 2
a) zápis č. 05/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaného dne 22.11.2017.
b) rezignaci pana Karla Koubského, st. na funkci předsedy kontrolního výboru.
II. souhlasí
s prodloužením termínu splnění bodu II. usnesení ZM č. 203/17, kterým byl kontrolní
výbor pověřen provedením kontroly předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná
Hora, s.r.o. a zjištěním stavu této společnosti a následným předložením kontrolní zprávy,
do 23.01.2018.
III. jmenuje
Pana Ing. Jozefa Králika do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kutná Hora.
Pan místostarosta uvedl, že k předání funkce jednatele prakticky nedošlo, jeví se mu to,
že PaedDr.Lukášek materiály předat nechce. Problémem je, že není inventura. Zároveň
přenesl rezignaci na funkci předsedy kontrolního výboru vzhledem k tomu, že byl zvolen
místostarostou a navrhl za sebe Ing. Králika.
Ing. Šorčík doporučil na příštím jednání ještě dovolit člena kontrolního výboru.
9. MATERIÁLY MĚSTSKÉ POLICIE
9/01 Revitalizace Programu prevence kriminality v roce 2018
Usnesení č. 264/17 – ZM souhlasí
pro 20, proti 0, zdržel se 0
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci ,,Programu prevence kriminality MV ČR pro rok
2018“
b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a
skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu
městské policie na realizaci navrženého projektu.
Vysvětlila a na dotazy zastupitelů odpověděla PhDr. Pospíšilová pověření řízením MP.
10. MATERIÁLY ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
10/01 Zakoupení elektrobusů na zajištění MAD v K.Hoře
Usnesení č. 265/17 – ZM souhlasí
pro 18, proti 0, zdržel se 2
S pořízením elektrobusů na ekologické zajištění provozu MAD v Kutné Hoře a uzavřením
smlouvy s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. na dobu minimálně 5 let.
R.Fedorovič doplnil úvod starosty s tím, že je stále ještě možnost dopravce soutěžit –
mohlo by se dosáhnout nižší ceny, ale nebyla by dotace na elektrobusy – je na zvážení.
RNDr. Šanc – elektrobusy jsou výhodné pro zlepšení životního prostředí, ke společnosti
Arriva nejsou připomínky, je spíše otázkou systém dopravy.

Několik zastupitelů se dotazovalo na navýšení jízdného v souvislosti s novými elektrobusy
(místostarosta – jízdné by se nemělo navyšovat; R. Fedorovič – problémem možná
budou spíše dobíjecí stanice).

IV.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Václav Veselý
K 31.12.2017 byla odvolána redakční rada Kutnohorských listů, jak to bude s novinami
dále (tajemník – na zítřejší radě by se měla nová red. rada zvolit všechny pol. Strany i
hnutí byly vyzvány k předložení návrhu na člena redakční rady)
RNDr. Ivo Šanc
Zastupitelé dostali dopis Ing. Žižky z NPÚ ohledně budování zastávek ve městě – kdo ro
rozhodl, je to poprvé, kdy město jde proti rozhodnutí NPÚ (vysvětlil starosta s tím, že
musely být dodrženy normy od dopravní policie, předělávají TS města, ale jedná se jen o
nepatrné úpravy, které nepodléhají schvalování státní správy).
PhDr. Pospíšilová uvedla, že si také prověřovala, zda nebylo něco porušeno, ale
z hlediska památkové péče nebudou napáchány žádné škody.
Ing. Jozef Králik
Úvozová cesta na Kaňk ze sídliště stále není hotova a jsou tam výmoly, přitom by šlo
řešit jednoduše za menší cenu (starosta uvedl, že toto je i názor komise pro sídliště a
realizace je naplánována na příští rok).
Josef Kraus
Řešil žádost občanek z Malína – 15 – 20 dětí dojíždí do školy v Nových Dvorech, ale
kolem 15:00 hodiny se nemohou dostat zpět do Malína – požádal Ing. Ďoubala, zda by
mohl prověřit možnost nějakého řešení na Kraji.
Ing. Josef Viktora
Zajištění MAD v roce 2018 – každoročně se připravuje smlouva a je třeba překlenout
začátek roku, aby byla MAD v K. Hoře zajištěna do doby, než bude uzavřena smlouva na
dobru určitou do roku 2023. Proto bylo navrženo a schváleno
Usnesení č. 266/17 – ZM souhlasí
pro 20, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění
provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v rozsahu platných jízdních řádů
linky č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245010 na rok 2018.

V.

Různé, závěr

Pan starosta Ing. Josef Viktora ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:15 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

Jan Balham, člen ZM

Ing. Josef Viktora, starosta

Zapsala: Eva Hnátková

zápisu

PhDr. Běla Hejná, členka ZM

Karel Koubský, st., místostarosta

