Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 22.srpna 2018
Usnesení č. 585/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z rozpočtové
položky - "služby revize - Dačického dům ve výši 40 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kaňk,
z.s. - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na pořízení plechové garáže a úpravy přilehlého okolí s tím
spojené dle důvodové zprávy.
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sokol
Kaňk, z.s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert
Termín : 19.09.18
Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 40 000,- Kč
Zdůvodnění:
Dne 10.7.2018 byla našemu odboru postoupena z kanceláře tajemníka žádost TJ Sokol
Kaňk, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč na úpravu příjezdové cesty a na
zakoupení a instalaci plechové garáže.
Na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Kutná Hora (půjčitelem) a TJ
Sokol Kaňk, z.s. (vypůjčitelem) má TJ Sokol Kaňk, z.s. v bezplatném užívání parcely č.
682/1 a 682/2 zapsané na LV 10001, jejichž vlastníkem je Město Kutná Hora. V souladu
s výše uvedenou smlouvou TJ Sokol Kaňk, z.s. provádí na své náklady běžnou údržbu,
úklid a drobné opravy včetně sekání trávy. Tělovýchovná jednota se momentálně potýká
s problémem nedostatku skladovacích prostor pro materiál zabezpečující provoz
sportovního areálu. Řešením by tak mohlo být pořízení plechové garáže, jejíž cena včetně
nákladů na úpravy terénu by činila částku 40 000,- Kč. Podrobné informace jsou uvedeny
v příloze č.1 „Žádost o poskytnutí dotace“. Garáž bude v majetku TJ Sokol Kaňk, z.s. a
po dokončení její instalace, je možné ze strany TJ Sokol Kaňk,z.s. požádat o
majetkoprávní vypořádání pozemku pod postavenou garáží. Toto vypořádání pozemku
bylo před časem takto provedeno v areálu budov, které patří TJ Sokol Kaňk, z.s. a byly
na pozemku města.
Z výše uvedeného důvodu předkládáme RM požadavek na rozpočtové opatření, kterým
dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z OrJ 2956 – Dačického dům –
služby revize na ORJ 2867 – TJ Sokol Kaňk, z.s. – pořízení plechové garáže – investiční
příspěvek.

Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa SpPo OrJ

OrgC

3419

6322 2867

43562

3322

5169 2956 11003

Kap Text

schválený
rozpočet

TJ Sokol Kaňk –
0 pořízení plech.
garáže
39

Dačického dům
– služby, revize

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0,00 0,00

40 000,00

40 000,00

250 000,00 250 000,00

-40 000,00

210 000,00

Usnesení č. 589/18 k rozpočtovému opatření OI č. 10
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Úvozová
cesta Kaňk - Šipší - INV" na neinvestiční položku "Úvozová cesta Kaňk - Šipší - NEINV" ve
výši 600.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.08.18
Důvodová zpráva:

Ve schváleném rozpočtu města Kutná Hora pro letošní rok, byly na akci „Úvozová cesta
Kaňk – Šipší“ vyčleněny investiční prostředky ve výši 600.000,- Kč. Vzhledem k tomu,
že projektová dokumentace na tuto akci i charakter provedených prací je spíše úpravou
stávající cesty, převádíme veškeré výše uvedené prostředky z investičních na
neinvestiční.

Rozpočtové opatření OI č. 10 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 600.000,- Kč

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

2219

6121 2490

22002

Úvozová cesta Kaňk
– Šipší - INV

2219

5137 2490

22002

Úvozová cesta Kaňk
– Šipší - NEINV

SR

UR

úprava

600 000,00 600 000,00

0

UR po úpravě

- 600 000,00

0

0 + 600 000,00

600 000,00

Usnesení č. 598/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 12 - 14/18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 12/18 na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. 25/2018 pro rok 2018 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši
405.000,--Kč.
Jedná se o investiční ekologickou dotaci na akci Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk, viz
důvodová zpráva.
Dochází tím ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery-inv.
ve výši 405.000,--Kč, zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky ve výši 405.000,-Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery-spoluúčast Města ve
výši 14.295,50 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary ve
výši 14.295,50 Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 13/18 na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. 24/2018 pro rok 2018 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši
149.000,--Kč. Jedná se o neinvestiční ekologickou dotaci na akci Sanace odvalu dolu Šafary v
k.ú.Kaňk.
Dochází tím ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary-neinv.
Ve výši 149.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Sanace odvalu
dolu Šafary-dotace ve výši 149.000,--Kč.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 14/18, kterým dochází ke zřízení
nové výdajové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 552,- Kč, a to
na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby-materiál ve výši 552,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 29.08.18
Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 12/18 – navýšení příjmů i
výdajů
(§ 16, odst.3, písm.b) a přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3,
písm.a) zákona č. 250 Sb.)

Částka:

405.000,-- Kč

Zdůvodnění:
Předkládáme návrh INV – TO č. 12/18 ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky
Sanace odvalu dolu Kuntery-inv. ve výši 405.000,--Kč, zároveň ke zřízení nové výdajové
rozpočtové položky ve výši 405.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky Sanace
odvalu dolu Kuntery-spoluúčast Města ve výši 14.295,50 Kč, a to na úkor výdajové
rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary ve výši 14.295,50 Kč.

Od Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželo Město Kutná Hora dne 24.7.2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 25/2018 pro rok 2018 pod účelovým znakem „22006
Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty“ týkající se akce Sanace odvalu
dolu Kuntery v k.ú. Kaňk ve výši 405.000,--Kč (investiční dotace). Finanční prostředky
budou použity na dokončení akce s názvem: Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú.Kaňk.
Především se jedná o schválené vícepráce týkající se rekultivace boční hrany svahu
směrem do obytné zástavby, montáž kanalizační vpusti, drenáže, svahování a úprava
cesty pod odvalem.
Celková částka je 519 295,50 Kč. Město se bude podílet na této akci částkou ve výši
114.295,50 Kč. V rozpočtu města pro rok 2018 máme schváleno na spoluúčast částku
100.000,- Kč. Chybějící finance ve výši 14.295,50 Kč navrhujeme převést z výdajové
rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Šafary.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
Rozpočet po úpravě
OdPa

SpPo

Správ
ce

Text

0000

4216

2460

Sanace
odvalu dolu
Kuntery –
inv.

Schválený

0

Upravený

0

Úprava

+405.000,--

405.000,--

OrgC 21002
ÚZ 22006

3743

6121

2460

Sanace
odvalu dolu
Kuntery

0

0

+405.000,--

405.000,--

50.000,-

-14.295,50,-

35.704,50

OrgC 21002
ÚZ 22006

3727

5169

2460

Sanace
odvalu dolu
Šafary-Kaňk
OrgC 00000
Ka 04

50.000,-

3743

6121

2460

Sanace
odvalu dolu
Kuntery

100.000,-

100.000,-

+14.295,50,-

114.295,50

spoluúčast
Města
OrgC 21002
ÚZ 00000

2. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 13/18 – navýšení příjmů i výdajů
(§ 16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka:

149.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 13/18 ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Sanace odvalu
dolu Šafary-neinv. Ve výši 149.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky
Sanace odvalu dolu Šafary-dotace ve výši 149.000,--Kč.
Od Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželo Město Kutná Hora dne 24.7.2018 Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. 24/2018 pro rok 2018 pod účelovým znakem „22006 Ekologická dotace
z výnosů úhrad za vydobyté nerosty“ týkající se akce Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
ve výši 149.000,--Kč (neinvestiční dotace).
Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace.

OdP
a

0000

SpPo

4116

OrJ

2460

Text

Sanace
odvalu dolu
ŚAFARY
Kaňk
OrgC
21005
ÚZ 22006

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

0

0

úprava

+ 149.000,--

UR po úpravě

149.000,--

Sanace
odvalu dolu
ŠAFARYKaňk
3727

5169

2460

OrgC
21005

0

0

+149.000,00

149.000,--

ÚZ 22006

3. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 14/18 – přesun rozpočtových prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka:

552,--Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 14/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové
položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 552,- Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové
položky Komunální služby-materiál ve výši 552,- Kč.

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.
Dne 11.4.2017 Město KH obdrželo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na období 2017
– 2020.

Na této stavbě musí být vytýčeny cedule s označením poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu je
nutné objednat 3 ks plastových cedulí, které budou následně upevněny na oplocení.

OdP
a

SpPo

OrJ

3639

5139

2460

Text

Komunální
službymateriál

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

20.000,-

20.000,-

-552,-

19.448,-

0

0

+552,-

552,--

úprava

UR po úpravě

Obnova
stepních
společenstev
Kaňk
3745

5139

2460

OrgC 21004
(neuznat.)

Usnesení č. 606/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 7 - 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 24.000 Kč na kalendářní rok 2018
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr Termín : 30.09.18
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 24 000,- 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 došlo k dalšímu navýšení o částku 32.000,- Kč
rozhodnutím č. 116973/18/PB tzn. státní příspěvek byl navýšen na částku 976.000,- Kč
Dne 6.8.2018 nám bylo doručeno rozhodnutí č. 146185/18/PB, kterým se částka opět
zvyšuje o 24.000,- 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. 7

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

49018

13010

4399

5xxx

2700

49018

13010

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

Příspěvek na výkon
pěstounské péče

0

976 000

+ 24 000

1 000 000

Výdaje na výkon pěstounské
péče

0

976 000

+ 24 000

1 000 000

Text

úprava

Usnesení č. 607/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na
základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2018 na pokrytí
výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany
dětí o částku 560.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr Termín : 30.09.18
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 8 - snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
c) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 560.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
č.j. MPSV 2018/54920-231 ze dne 29. března 2018 o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2018 ve výši 3.055.578,- Kč jsme
přijali první splátku dotace. Dne 6.8.2018 nám bylo doručeno rozhodnutí na druhou

UR po
úpravě

splátku ve výši 2.884.422,- Kč. Dotace byla přiznána v celkové výši 5.940.000,- Kč tj. o
560.000,- Kč méně než jsme navrhovali v rozpočtu 2018.
Na základě výše uvedeného předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází
ke snížení příjmů a současně ke snížení výdajů za účelem pokrytí výdajů souvisejících se
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu
ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., které vznikly v roce 2018 pod ÚZ 13011.

Rozpočtová skladba v Kč:

Rozpočtové opatření OSZ č. 8

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

00000

13011

6171

5xxx

2700

00000

13011

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

Dotace OSPOD

6 500 000

6 500 000

-560 000

5 940 000

Výdaje OSPOD

6 500 000

6 500 000

-560 000

5 940 000

Text

úprava

Usnesení č. 609/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na
rok 2018 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a
zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve výši 1.661.777,- Kč na kalendářní rok 2018, dle
důvodové zprávy
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.12.18

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 1.661.777,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí č. 1 (čj. MPSV -2018/139144-224/1) o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018 o poskytnutí dotace na
výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách se poskytuje dotace v celkové výši 1.661.777,- Kč na kalendářní rok
2018.

UR po
úpravě

Na základě výše uvedeného předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází
k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů, za účelem pokrytí nákladů na výkon
sociální práce dle zákonů a § uvedených výše.

Rozpočtová skladba v Kč:

Rozpočtové opatření OSZ č. 9
Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

49017

13015

Sociální práce - dotace

0

0 1 661 777

1 661 777

4339

5xxx

2700

49017

13015

Sociální práce – mzdy, SP, ZP

0

0 1 661 777

1 661 777

Usnesení č. 610/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.10
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů
na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Odbor ochrany
práv dětí č.j. MPSV-2018/144689-231 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace ze
státního rozpočtu roku 2018 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017 ve výši 598.050,21 Kč dle
důvodové zprávy
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.12.18

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 598.050,21 Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky, Odboru ochrany práv dětí č.j. MPSV-2018/144689-231 ze dne 26. července
2018 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu roku 2018 došlo k dofinancování roku 2017 ve výši 598.050,21 Kč.

Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve
smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. (účelový znak 13011) za rok 2017 je určen
na pokrytí odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2017 a které převyšují dotaci
poskytnutou v roce 2017. Příjemce použije finanční prostředky výhradně na pokrytí
rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany
dětí v průběhu roku 2017 a poskytnutou dotací pro rok 2017.
Z pohledu poskytovatele se jedná o dotaci poskytovanou z rozpočtu roku 2018. Dotace
na pokrytí doplatku se netýká povinnost finančního vypořádání.

Rozpočtová skladba v Kč:

Rozpočtové opatření OSZ č. 10
Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

OdPa

SpPo

OrgJ

OrgC

ÚZ

0

4116

2700

00000

13011

Dotace OSPOD

0

5 940 000

+ 598 050,21

6 538 050,21

6171

5xxx

2700

00000

13011

Výdaje OSPOD

0

5 940 000

+ 598 050,21

6 538 050,21

