MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 11. září 2018 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno: 27 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni: Mgr. Ladislava Krčmářová, členka ZM 16:00 – 16:15
MUDr. Bohuslav Procházka, člen ZM 16:00 – 16:25
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
1.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Zápisy osadních výborů
1/02
Návrh na zastupování Města Kutná Hora na jednání VH MVE PLUS
1/03
Návrh přísedících okresního soudu
1/04
Sml. o partnerství mezi Městem KH a PO Průvodcovská služba
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her
2/02
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2018
2/03
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2017
2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15
2/05
Zápis Finančního výboru
3.
Materiály správy majetku
3/01
Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková)
3/02
Změna zřizovací listiny – PO ZŠ Jana Palacha
3/03
Přijetí daru části pozemku v KH – Revitalizace Vrchlice (Obrazovi)
3/04
Uzavření darovacích smluv – pozemky v KH (ČR-ŘSD)
3/05
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČD, a.s.)
3/06
Odkup pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ČD, a.s.)
3/07
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi)
3/08
Uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová)
3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 12/18
5.
Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Záměr na vybudování sportoviště
do Strategického plánu města
6.
Materiály odboru investic
6/01
Přijetí dotace na cyklostezku K. Hora – Kaňk
6/02
Revitalizace Vrchlice – sml. o budoucí kupní sml.
6/50
Rozpočtové opatření INV – TO č. 10/18
6/51
Vybudování jímky na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny – man.Tiší
6/52
Zakladatelská listina společnosti KH TEBIS s.r.o.
6/53
Rozpočtové opatření INV – TO č. 15/18 až 17/18
6/54
Návrh k plnění termínu usnesení
8.
Materiály kontrolního výboru ZM
8/01
Statut a Kontrolní řád Kontrolního výboru ZM
8/02
Zápisy Kontrolního výboru ZM
8/03
Návrh změny OZV o nočním klidu
15.
Materiály odd. cestovního ruchu
15/01
Založení Kutnohorsko a Kolínsko z. s. pro účely DMO
15/02
Krajská organizace destinačního managementu Střední Čechy z. s.
IV.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V.
Různé, závěr

I.

Zahájení jednání

Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil pan Ing. Josef Viktora, starosta města, který
zároveň určil ověřovatele zápisu a upozornil všechny přítomné, že z jednání je pořizován
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zvukový i obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu
z jednání ZM, v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání.
Ještě před hlasováním o programu přečetl dopis jednatele MVE PLUS, s.r.o., ve kterém
děkuje zastupiteli MUDr. Havlovicovi, že daroval všechny své odměny v tomto volebním
období psímu útulku. Tento čin sklidil zasloužený potlesk. Stejně tak i informace, že
společnost Foxconn darovala, u příležitosti 10. výročí jejího působení v Kutné Hoře,
500.000 Kč na dětské dopravní hřiště. Poté se již hlasovalo o programu dnešního jednání
a ten byl jednohlasně 25 hlasy schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zdeněk Hadrovský
Mgr. Dana Vepřková

II.

Dotazy a připomínky občanů

Jana Červená, OV Kaňk
Měla dotaz, zda vůbec někdy bude propojen Kaňk se Sedlcí, OV se ohrazuje proti tvrzení
pana Kremly, že cílem budované cyklostezky je propojení Poděbrad a údolí Vrchlice
(starosta přislíbil písemnou odpověď)
Jan Klán, občan Karlova
Podobný problém s chodníkem či přechodem tíží i Karlov. Dnes chce vědět, v jaké stavu
je zaplacení pokuty 100.000 Kč za umožnění vjezdu autobusů do města (zastávky) –
pokud Město pokutu dostane, bude po někom vymáhána, a kdo to bude řešit po volbách
(starosta – stále běží odvolací řízení a rozhodnuto není. Co se týče přechodu na Karlově,
osobně se přesvědčil o nutnosti nějakého řešení a bude osobně jednat s PČR – odpověď
bude dána písemně).
Paní Trojánková, Liga na ochranu zvířat
Přišla požádat o finanční pomoc na záchranu Ligy na ochranu zvířat v K. Hoře, protože
její náklady neustále stoupají – starají se především o opuštěné kočky. V současné době
jim chybí cca 100.000 Kč, ale ví, že nemůže žádat tolik a proto prosí alespoň o 50.000
Kč, aby Liga mohla ve své práci pokračovat.
Ing. Šorčík doplnil, že dostal veškeré informace (zároveň bylo rozdáno hospodaření Ligy)
od paní Sochorové, doporučuje tuto částku v bodu Různé schválit, ale pak řešit
koncepčně, protože rozsah jejich práce je značný.
Hana Kvasilová a Jana Buřičová, zástupkyně matek školáků
Rozdaly materiál, kterým zmapovaly vývoj příprav a podání žádosti o dotaci včetně
vyhodnocení, přiznání dotace a poté zamítnutí zastupitelstvem. Škody, které vznikly, již
začala řešit policie (trestní oznámení Ing. Moravčíkové). Upozornily, že s panem Jarošem,
zpracovatelem projektu, spolupracují bez problému Zbraslavice už 10 let, a zde k němu
byly výhrady. Předaly zároveň petici (bude zaevidována ÚIA).

III.

Zaslané materiály

1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 149/18 – ZM I. bere na vědomí
pro 27, proti 0, zdržel se 0
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 06. 06. 2018
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 06., 04. 07. a 30. 08. 2018
c) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 27. 07. a 25. 8. 2018
II. m ě n í
počet členů osadního výboru Perštejnec na 3.
I. j m e n u j e
a) v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členy
Osadního výboru Perštejnec ve složení Václav Ladýř, Jiří Franc a Jaroslav Vlček.
b) v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce
předsedy Osadního výboru Perštejnec pana Václava Ladýře, *Perštejnec 9,* Kutná
Hora.
Ing. Šorčík – co způsobilo zpoždění prací v Poličanech, že musela být urgence (Ing. Jäger
prověří a dá vědět).
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R. Fedorovič – otázka dopravy do Malína po otevření nadjezdu – jak bude řešeno
(starosta – je zaslán návrh, který byl konzultován s OV, na Arrivu a ta dosud neposlala
vyjádření).
J. Kraus kritizoval jednání starostky Nových Dvorů, která zatím nereaguje na nabídku
vysekání náletových dřevin kolem stezky z Malína do Nových Dvorů.
1/02
Zastupování města na VH MVE PLUS, s.r.o.
Usnesení č. 150/18 – ZM pověřuje
pro 18, proti 2, zdržel se 7
pana starostu Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti Karla Koubského, st.), v
souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na mimořádné Valné hromadě společnosti
MVE PLUS, s.r.o.
RNDr. Šanc – měsíc před volbami nemá smysl navrhovat člena do dozorčí rady
společnosti, doporučuje nehlasovat o bodu II.
Ing. Pilc, R. Fedorovič a MUDr. Havlovic doporučili materiál stáhnout, protože
s pověřením na zastupování Města by se mělo zároveň říci, čím jsou tyto osoby pověřeny
a jak mají hlasovat. O tomto návrhu bylo hlasováno - pro 6, proti 8, zdržel se 13 –
NEPŘIJATO.
1/03
Návrh na volbu přísedících OS K. Hora
Usnesení č. 151/18 – ZM volí
pro 24, proti 0, zdržel se 2
paní Ladislavu Egidy, Kutná Hora – Malín, paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora
a paní Mgr. Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora
na funkční období 2018-2022.
1/04
Smlouva o partnerství
Usnesení č. 152/18 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se
1
předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a
organizací Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace za účelem
„Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora“.
Okomentoval pan místostarosta Koubský s tím, že je i schválení poskytovatelem dotace.
M. Hlavatý upozornil na některé nejasnosti ve smlouvě (místostarosta – vychází
z předlohy IROP)
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
OZV č. 5/2018
Usnesení č. 153/18 – ZM vydává
pro 18, proti 2, zdržel se 7
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her. Cílem
vyhlášky je omezení rušení nočního klidu, zajištění veřejného pořádku a snížení
kriminality.
Starosta upozornil na rozšíření čl. 1 vyhlášky.
R. Fedorovič uvedl, že na jednání finančního výboru byli 3 proti přijetí a 1 pro, není dobře
připravená a je jasné vyjádření policie, že se nezvyšuje kriminalita v okolí heren.
Ing. Králik – zda si stěžují lidé z okolí heren na nepořádek (Mgr. Mareček – žádné
stížnosti nezaznamenali).
Mst. Koubský uvedl, že dostal několik stížností a dopis Bc. Starého (Bc. Starý – spíše jsou
stížnosti na restaurace, ale je třeba najít důvod k omezení).
2/02
Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2018
Usnesení č. 154/18 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se 1
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2018.
2/03
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2017
Usnesení č. 155/18 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 1, zdržel se 0
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
KUTNOHORSKO za rok 2017.
Bc. Starý – několikrát se zúčastnil jednání – jak pokračuje příprava cyklostezky K. Hora –
Nové Dvory – Hlízov, … (starosta – záměr stále trvá, ale zatím příprava stagnuje).
R. Fedorovič poděkoval členům finančního výboru včetně Ing. Králika a M. Hlavatého.
2/04
Rozpočtové opatření EKO č. 15
Usnesení č. 156/18 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 4
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předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 – navýšení rozpočtových příjmů o
4 716 479 Kč včetně DPH – nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne
19. 6. 2018. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů v důsledku
rozhodnutí o navýšení pracovních míst a změn v oblasti personální v celkové výši
864 300 Kč a zbývající částka ve výši 3 852 179 Kč navýší rozpočtovou rezervu.
2/05
Zápis z Finančního výboru ZM K. Hora
Usnesení č. 157/18 – ZM bere na vědomí
pro 27, proti 0, zdržel se 0
zápis Finančního výboru ze dne 3. 9. 2018.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Prodej části pozemku v Poličanech (pí Havlíčková)
Usnesení č. 158/18 – ZM neschvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 5
prodej části pozemku p.č. 66/1 o výměře cca 116 m2 v k. ú. Poličany paní Daně
Havlíčkové, 284 01 Kutná Hora.
V. Veselý vystoupil s protinávrhem, prodej schválit s tím, že to tam takto funguje od
pradávna – nakonec však protinávrh stáhl.
Za neschválení se postavil K. Koubský, ml. a MUDr. Havlovic – město by nemělo
prodávat zelené plochy – dlouhodobý pronájem je vstřícným krokem.
p. Gryč byl také pro, i když byla porucha na hlasovacím zařízení a jeho hlas se neukázal.
3/02
Změna zřizovací listina – ZŠ J. Palacha
Usnesení č. 159/18 – ZM schvaluje
pro 27, proti 0, zdržel se 0
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře,
IČO 71001131, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora spočívající v rozšíření
majetku předaného do správy organizace o pozemky p.č. 795/50, p.č. 795/53, p.č.
795/54 a p.č. 795/69, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
3/03
Přijetí daru - části pozemku v K. Hoře (Obrazovi)
Usnesení č. 160/18 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 1
uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí části
pozemku p.č. 166 o výměře cca 29 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a
příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z podílového spoluvlastnictví pana Jakuba Obraze (podíl
ve výši id. 1/2) a slečny Nikoly Obrazové (podíl ve výši id. 1/2), Kutná Hora do vlastnictví
Města Kutná Hora s tím, že vlastní darovací smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne
potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby „Vrchlice v Kutné Hoře
– revitalizace a protipovodňová opatření“ katastrálním úřadem. Pokud Město Kutná Hora
nezíská dotaci na stavbu „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová
opatření“, nebo Zastupitelstvo města Kutná Hora neschválí přijetí této dotace, a to
nejpozději do třech let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, pak se smlouva
o smlouvě budoucí darovací od počátku ruší.
R. Fedorovič – zda je to výhodné pro město (starosta – ano, protože pak bude možné
revitalizaci provést komplexně.
Mgr. Obraz – je ve střetu zájmů, zdrží se hlasování, ale požadavek vzešel od města –
vysvětlil situaci.
Bc. Starý se dotazoval na použití kamene z předmětné zdi, a co se stane, pokud dotaci
město nedostane.
3/04
Darovací smlouvy - pozemky v K. Hoře (ČR - ŘSD)
Usnesení č. 161/18 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 0
uzavření předložených smluv:
1. Darovací smlouvy č. 2641/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků
označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/6, 1239/7,
1239/11, 1239/12, 1239/15, 1239/16, 1239/19, 1239/20, 1451/1 a 1451/5, vše v k.ú.
Kutná Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
2. Darovací smlouvy č. 2642/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků označených
geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/14 a 1239/18 v k.ú. Kutná
Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 564/56,
Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
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3. Darovací smlouvy č. DS-2/OSM/PAP/2018 na bezúplatný převod pozemků
označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1461/5, 3819/12,
3819/19, 3825/30, 3825/31, 3825/32, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora
jako dárcem a ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4 jako obdarovaným.
3/05
Odkup pozemků v K. Hoře (ČD, a.s.)
Usnesení č. 162/18 – ZM I. ruší
pro 27, proti 0, zdržel se 0
své usnesení č. 139/16 ze dne 28. 6. 2016.
II. schvaluje
a) odkoupení pozemků p.č. 2718 o výměře 722 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
p.č. 2722/17 o výměře 4617 m2, p.č. 2722/18 o výměře 19 m2 a p.č. 2722/19 o výměře
4508 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví
Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 4.157.500,- Kč včetně DPH +
náklady s prodejem spojené ve výši 132.500,- Kč.
b) uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením služebnosti na odkoupení výše
uvedených pozemků mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy,
a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 jako
prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděných
pozemků vymezit a strpět 8 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro
výlučné užívání klientů – cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD
Parking.
Bc. Starý upozornil na sdělení odboru investic, že je možné nebezpečí při žádosti o
dotaci. Starosta uvedl, že vyjednaný stav je velkým úspěchem, což konstatoval i K.
Koubský, ml. a poděkoval celému vyjednávacímu týmu.
M. Krčík upozornil, že ČD zaberou zadarmo 18 parkovacích míst – kolik jich bude pro
město (starosta uvedl, že asi 140 na nádraží město a 70 na hlavním nádraží).
3/06
Odkup pozemku v Sedlci (ČD, a.s.)
Usnesení č. 163/18 – ZM I. ruší
pro 27, proti 0, zdržel se 0
své usnesení č. 220/17 ze dne 7. 11. 2017.
II. schvaluje
a) odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m 2 (dle geometrického plánu č.
937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a
příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ
70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou
kupní cenu ve výši 611.050,- Kč včetně DPH.
b) uzavření předložené Kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře
5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u
Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy, a.s., IČ
70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 jako
prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděného
pozemku vymezit a strpět 10 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro
výlučné užívání klientů – cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD
Parking.
Bc. Starý – jak byl vyřešen problém s územním rozhodnutím na tuto část pozemků
(starosta – bylo zrušeno, zdůraznil zároveň, že by bylo třeba lepší komunikace mezi
odbory na úřadě – OSÚ a OSM).
3/07
Uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi)
Usnesení č. 164/18 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 2
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 35 283,00 Kč dle žádosti manželů
Červeňákových, Kutná Hora.
3/08
Uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová)
Usnesení č. 165/18 – ZM schvaluje
pro 26, proti 0, zdržel se 1
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 16 574,00 Kč dle žádosti paní Jany Davidové,
Kutná Hora.
3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 12/18
Usnesení č. 166/18 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 3
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předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/18, kterým dochází k vytvoření nové
příjmové rozpočtové položky hala Klimeška – využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč
s tím, že o stejnou částku budou navýšeny výdajové položky hala Klimeška – služby
(300.000,-- Kč) a hala Klimeška – provozní náklady (100.000,-- Kč).
5. MATERIÁLY ODBORU
5/01
Záměr na vybudování sportoviště
Usnesení č. 167/18 – ZM I. bere na vědomí
pro 27, proti 0, zdržel se 0
usnesení Rady č. 561/18 k žádosti spolku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. ohledně záměru na
pacht, výpůjčku části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora za účelem vybudování

sportoviště.
II. pověřuje
odbor regionálního rozvoje a odbor investic Městského úřadu Kutná Hora zapracováním
uvedeného záměru na vybudování sportoviště v části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná
Hora – sportovní areál Klimeška do Strategického plánu města Kutná Hora při jeho
nejbližší aktualizaci.
MUDr. Havlovic – zda ještě existuje myšlenka na vybudování amfiteátru v tomto prostoru
– zda je toto nejlepší řešení. Obává se nároků na další prostředky, jako je tomu u
fotbalu. (vysvětlil RNDr. Šanc – bylo podrobně diskutováno v RM, na amfiteátr ještě
dlouho prostředky nebudou a pokud se pak rozhodne o jeho výstavbě, lze hřiště lehce
odstranit. Doplnil ho starosta s tím, že je zde i příslib, že vybudují sportovci vše vlastními
silami a prostředky).
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
6/01 Přijetí dotace – Podpora cyklodopravy v K. Hoře
Usnesení č. 168/18 – ZM I. souhlasí
pro 27, proti 0, zdržel se
0
s přijetím dotace z integrovaného regionálního operačního programu 11703
i.č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006208 akce „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře“ ve
výši 12.813.810,30 Kč dle důvodové zprávy.
II. ukládá
ukládá odboru investic řádné provedení stavby I. etapy – Sedlec - Kaňk v souladu
s dotačními pravidly a přípravu dokumentace druhé části Kutná Hora Sedlec tak, aby ji
bylo možné v příštím roce realizovat.
M. Krčík upozornil na nebezpečí, pokud cyklostezku budou využívat i pěší. Jak bude
probíhat stavba (starosta – již se začalo v Sedlci, bude se pokračovat po otevření
nadjezdu), rozpoutal tím dlouhou diskusi, kde se názory zastupitelů různily, ale
převažovaly názory kladné a město ušetří prostředky.
6/02 Revitalizace Vrchlice
Usnesení č. 169/18 – ZM I. souhlasí
pro 23, proti 0, zdržel se 0
s uzavřením budoucí smlouvy kupní se společností Povodí Labe na odkup stavby ve
vlastnictví společnosti Povodí Labe v případě, že město získá dotaci a bude realizovat
projekt Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření dle důvodové
zprávy.
II. ukládá
Odboru investic uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní s Povodím Labe.
6/50 Rozpočtové opatření – INV-TO 10/18
Usnesení č. 170/18 – ZM schvaluje
pro 27, proti 0, zdržel se
0
předložený návrh INV – TO č. 10/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční
rozpočtové položky „Světelné signalizační zařízení – Vítězná“ ve výši 126.763,--Kč a
zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.
Starosta ještě jednou poděkoval HZS za likvidaci požáru na Karlově.
Z. Hadrovský doporučil příštímu zastupitelstvu, aby iniciovalo vybudování semaforů v Sedlci
– toto podpořil i K. Koubský, ml., protože tam přechází množství lidí od zájezdových
autobusů.
6/51 Vybudování jímky v Černínách
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Usnesení č. 171/18 – ZM souhlasí
pro 27, proti 0, zdržel se 0
s vybudováním jímky na vyvážení odpadních vod vybudované na pozemku parc.č.
419/1 v k.ú. Černíny, který je ve vlastnictví Města Kutná Hora.
6/52 Změna zakladatelské listiny KH TEBIS s.r.o.
Usnesení č. 172/18 – ZM I. souhlasí
pro 15, proti 1, zdržel se
11
s předloženou Zakladatelskou listinou společnosti KH TEBIS s.r.o. se sídlem Puškinská
641, 284 01 Kutná Hora.
II. pověřuje
starostu Města Kutná Hora udělením plné moci společnosti Kruták & Partners, advokátní
kancelář s.r.o., IČO: 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1,
k provedení rozhodnutí jediného společníka o změně obsahu zakladatelské listiny
společnosti KH TEBIS s.r.o. tak, že bude přijato nové znění zakladatelské listiny KH
TEBIS s.r.o. a k přijetí příslušného rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny
Společnosti ve formě předloženého návrhu notářského zápisu.
K tomuto bodu se rozpoutala dlouhá diskuse s řadou dotazů, na které odpovídal současný
jednatel KH Tebis, ač materiál nepřipravoval a nepředkládá. Nebyl učiněn žádný
konkrétní závěr ani nebyl předložen protinávrh k předloženému usnesení a nakonec
hlasováno o předloženém návrhu, který byl přijat.
6/53 Rozpočtové opatření – INV-TO 15-17/18
Usnesení č. 173/18 – ZM schvaluje
pro 27, proti 0, zdržel se
0
a)předložený návrh INV – TO č. 15/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční
rozpočtové položky Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská Vítězná ve výši
444.355,32 Kč a zároveň k navýšení příjmových rozpočtových položek: MP-vybrané sankční
platby ve výši 175.174,89 Kč a DOP-vybrané sankční platby ve výši 269.180,43 Kč.
b)předložený návrh INV – TO č. 16/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční
rozpočtové položky VO Malín nadjezd ve výši 284.643,--Kč a zároveň ke hrazení této
investiční akce z Rozpočtové rezervy.
c) předložený návrh INV – TO č. 17/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové
rozpočtové položky Slavnostní osvětlení ve výši 300.000,--Kč a zároveň ke hrazení této
investiční akce z Rozpočtové rezervy a navýšením dosud vybraných sankčních plateb a
náhrad řízení.
Starosta okomentoval všechny návrhy – je rád, že se podařilo vybudovat lávku přes trať,
která město nestála ani korunu.
6/54 Plnění termínů usnesení
Usnesení č. 174/18 – ZM souhlasí
pro 26, proti 0, zdržel se 1
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 124/17 ke koncepci nakládání s odpady
v Kutné Hoře do 31. 12. 2018.
8. MATERIÁLY ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
8/01 Návrh Statutu a Kontrolního řádu KV ZM K. Hora
Usnesení č. 175/18 – ZM schvaluje
pro 27, proti 0, zdržel se 0
a) Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
b) Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.
Ing. Králik uvedl, že s příchodem nových členů se podařilo dopracovat tyto materiály a
proto se rozhodli je předložit.
RNDr. Šanc pochválil dobrou práci a jako předseda Kontrolního výboru Stč. Kraje
konstatuje, že Kraj může K. Hoře v tomto závidět.
8/02 Zápisy KV č. 5 – 7/2018
Usnesení č. 176/18 – ZM bere na vědomí
pro 26, proti 0, zdržel se 1
a) Zápisy č. 05-07/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaných ve dnech 28.6., 8.8. a 28.8.2018.
b) Zápis o vykonané kontrolní akci týkající se důvodů, které předcházely rozhodnutí
o nepřijetí dotace k projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí
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v oblasti
technických
a
řemeslných
oborů,
přírodních
věd,
jazyků
a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“.
K. Koubský, ml. uvedl, že se o přestávce seznámil s materiálem, který předložila pí
Kvasilová, obsahuje veškeré materiály KV včetně tohoto návrhu, který se bude teprve
dnes projednávat. Někdo ze zastupitelů jim to musel poskytnout (porušení GDPR), jde o
zájem čistě politický, který chce zdiskreditovat členy zastupitelstva (PhDr. Pospíšilová
přiznala, že materiál poskytla; na dotaz pana místostarosty proč, uvedla, že o to byla
požádána).
Ing. Králik – byla to další zkušenost, díky Mgr. Běhounkovi se vše podařilo rychle
připravit, jen je s podivem, že pí Blažková nakonec odmítla být ve výboru.
Pan starosta uvedl, že je to velmi nepříjemné a dobře načasované, bylo podáno i trestní
oznámení Ing. Moravčíkovou. Informoval zároveň, že je reálné v MAS Lípa pro venkov
postupně projekty na výuku ZŠ realizovat.
8/03 Návrh OZV Města Kutná Hora č. 06/18
Usnesení č. 177/18 – ZM schvaluje
pro 26, proti 1, zdržel se 3
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 06/2018, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o nočním klidu.
15. MATERIÁLY ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
15/01 Založení Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.
Usnesení č. 178/18 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 1, zdržel se 3
vznik právnické osoby – Destinace Kutnohorsko a Kolínsko z. s. jako organizaci
destinačního managementu dle důvodové zprávy.
M. Hlavatý požádal, aby materiály byly psány česky, řadu slov nenašel ve slovníku,
musel si sám spočítat náklady města a řada věcí se mu nelíbí, bude proti.
Na dotazy zastupitelů odpověděla Ing. Tivodarová s tím, že destinační management
v současné době nesplňuje zákonné podmínky, bude to muset vykonávat zapsaný spolek,
který bude řídit destinační manažer – bude VŘ. Bude se jednat o přetransformování
FCR).
15/02 Krajská organizace destin. managementu Střední Čechy z.s.
Usnesení č. 179/18 – ZM I. souhlasí
pro 23, proti 1, zdržel se 3
s členstvím v krajské organizaci destinačního managementu STŘEDNÍ ČECHY z. s. ,
dle předložených stanov.
II.ukládá
starostovi města zastupovat Město Kutná Hora na jednáních tohoto spolku.
Ing. Pilc – jaký je rozdíl mezi těmito spolky (Ing. Tivodarová – v úrovni řízení – je
centrální, pak tento krajský, spíše metodický a pak oblastní, který je výkonný).

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Milan Krčík
Odsouhlasila se bezplatná doprava pro seniory, ale na Kaňku se týká jen dvou autobusů
a pro Kaňkovské se tedy neudělalo nic (odpověď zastupitelů - jde jen o dopravu MAD, ale
může se změnit po odsouhlasení PID v polovině příštího roku, záleží na projednání a
IDSK)
Bc. Martin Starý
Rada odsouhlasila usnesením č. 640/18 z 5. 9. 2018 o vyhlášení VŘ na generel dopravy,
doporučuje, aby bylo vyhlášeno až po volbách, nebere to jako politikum, ale Ing.
Sedláček také neschvaluje spěch a Ing. Kapička udělá, co chce vedení (K. Koubský ml.
uvedl, že pokud se nevyhlásí, pochybuje, že v dalších 4 letech bude,,,) – bude
projednáno v Různém.
Ing. Ladislav Šorčík
Dostala se k němu informace, že v IC jsou materiály některé politické strany či hnutí –
toto by být nemělo, jde o zařízení města a mělo by být apolitické – musí být
odstraněno.
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VI.

Různé, závěr

Mgr. Jakub Obraz
Dnes je 11. 9. a tudíž výročí nejstrašnějšího teroristického útoku na mrakodrapy v New
Yorku – minutou ticha doporučil uctít památku všech obětí teroristických útoků ve světě.
Všichni přítomní uctili památku minutou ticha.
Zdeněk Hadrovský
Velice si váží PhDr. Pospíšilové i její odvahy přiznat se k předání materiálů pí Kvasilové.
Správné to nebylo a upozornil, že již nekandiduje ani není členkou štábu. Stejně tak Ing.
Moravčíková již není členkou ČSSD.
Radim Fedorovič
Dopravní generel konzultoval s částí úřadu, nelíbí se mu, že zakázka na 1 – 2 mil. Kč je
řešena pouhou poptávkou a není transparentní (K. Koubský, ml. – je to VŘ mimo režim
zákona, ale otevřené, je důležité získat v prvopočátku analytickou část, která
zakomponuje řadu významných staveb v okolí, které dopravu ovlivní, doplnil Ing. Šorčík,
že VŘ je na eZAKu)
Tajemník uvedl, že pracovní skupina jen odvedla práci, která jim byla zastupitelstvem
zadána.
Ing. Tomáš Pilc
Upozornil na pořizování nového územního plánu, kde se může změnit náplň využití
jednotlivých pozemků, občané by si na toto měli dát pozor.
Ing. Ladislav Šorčík
Upozornil, že je třeba se vrátit k žádosti Ligy na ochranu zvířat a navrhl znění usnesení:
Usnesení č. 180/18 – ZM I. souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 2
Radě města Kutná Hora, poskytnout dar 50 000,- pro Ligu na ochranu zvířat.
Bc. Martin Starý
Opětovný návrh na usnesení ke zrušení usnesení rady ohledně VŘ na dopravní generel –
návrh nakonec stáhl.
Na závěr pan starosta poděkoval všem zastupitelům za čtyřletou práci a pozval je na
setkání s výbory a komisemi 26. 9. 2018 od 17:00 hod. Poděkoval i Mgr. Šorčíkové a
Ing. Moravčíkové, které odešly z úřadu ke konci srpna. Všem úředníkům pak popřál
hodně zdraví a pevné nervy. Poděkoval i panu místostarostovi, s kterým se mu dobře
spolupracovalo. Upozornil ale, že s jedním místostarostou je to složité a doporučuje
dalšímu zastupitelstvu, aby se rozhodlo pro dva.
Pan místostarosta Koubský poděkoval pak panu starostovi za práci a ocenil, že jednal
vždy na rovinu.
Pan starosta Ing. Josef Viktora ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 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 samosprávy.
Ověřovatelé

Zdeněk Hadrovský, člen ZM
ZM

Ing. Josef Viktora, starosta

zápisu

Mgr. Dana Vepřková, členka

Karel Koubský, st., místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková
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