Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.října 2018

Usnesení č. 705/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23 (k žádosti TJ Sokol KH)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - přesun prostředků z
položky - Rozpočtová rezerva ve výši 100.000,- Kč na položku - TJ Sokol Kutná Hora, z.s. provoz.
b) schválit předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2018 pro TJ Sokol Kutná Hora, sídlem Tyršova 236, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková
Termín : 31.12.18

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města
Kutná Hora na rok 2018 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí o finanční
podporu v kategorii malé granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti sportu.
Celkem byly podány 2 žádosti v termínu do 7. 9. 2018 – realizace projektů ve IV. čtvrtletí
roku 2018 a 1 žádost krátce po termínu, a to 10. 9. 2018 s realizací též ve IV. čtvrtletí roku
2018. Dle Výzvy k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2018 je
přípustný i následný příjem žádostí pro jednotlivá čtvrtletí za podmínky, že akce proběhne ve
čtvrtletí, na které je podána. Tato podmínka je v tomto případě splněna.
Vzhledem k tomu, že o žádostech podaných po řádně vyhlášených termínech rozhoduje
Rada města Kutná Hora, předkládáme z tohoto důvodu RM návrh, zda žádosti
v dodatečném termínu podpoří, či nikoliv.
Poprvé se objevila žádost pana Pavla Hulmana na projekt s názvem ŠíšaCup 2018. Jedná se o
čtvrtý ročník charitativního turnaje v hokejbalu. Turnaje se účastní 6 týmů po 10 hráčích.
Během turnaje probíhá dobrovolná sbírka na Nikolku, která se narodila po smrti svého otce
Petra Šíši Stýbla, na jehož počest tento turnaj probíhá. Námi poskytnuté finanční prostředky
by byly využity na nákup sportovních cen, které tvoří významnou položku v rozpočtu
pořadatele. O tuto akci projevila v loňském roce zájem i česká televize, která o ní odvysílala i
krátkou reportáž.
Všechny žádosti jsou pro případné nahlédnutí uloženy u paní Tivodarové v kanceláři
tajemníka.

Přehled žádostí o příspěvek v roce 2018 a rozdělení příspěvků v Kč – grantová oblast
číslo 2 - sport – malé projekty IV. čtvrtletí 2018

Číslo projektu

Předkladatel Název projektu
žádosti

Celkové
Požadovaná
náklady na výše
projekt
příspěvku

Přiznaná
výše
příspěvku
v Kč

GR
Český
Závody agility
KH/28/M/SP/2018 kynologický "Kutnohorský
svaz ZKO
dvojskok"
Kutná Hora
- 089

30 700,00

5 000,00

5 000,-

GR
Pavel
ŠíšaCup 2018
KH/29/M/SP/2018 Hulman,
Kutná Hora

10 000,00

5 000,00

5 000,-

Turistický
pochod "Za
malínským
křenem" 2018

23 000,00

5 000,00

5 000,-

GR
KH/30/M/SP/2018 TJ Turista
Kutná Hora,
z.s.

Usnesení č. 714/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 20/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 20/18, kterým dochází ke zřízení nové
investiční rozpočtové položky PD kanalizační přípojky Perštejnec, Neškaredice ve výši
320.408,--Kč, a to na úkor položky Riziková analýza Kaňk ve výši 320.408,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 10.10.18
Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 20/18 – přesun rozpočtových

prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 320.408,--Kč
Předkládáme návrh INV – TO č. 20/18, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové
položky PD kanalizační přípojky Perštejnec, Neškaredice ve výši 320.408,--Kč, a to na úkor
položky Riziková analýza Kaňk ve výši 320.408,--Kč
Rada města svým usnesením č. 646/18 dne 19. 9. 2018 schválila objednávku na zpracování
hromadné PD vodovodních a kanalizačních přípojek pro nemovitosti v k.ú. Perštejnec a
Neškaredice u společnosti VIS Hradec Králové. Tato společnost vypracovala kompletní
projektovou dokumentaci na realizaci akce: „Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec“
pro VHS. Město se rozhodlo pro hromadné vypracování PD z důvodu hospodárnosti pro
občany. V letošním roce byla schválena dotace a zároveň byly zahájeny práce a je nutné
rychle zpracovat PD i pro vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům.

V závislosti na rozhodnutí RM nebo ZM bude následně PD jednotlivým majitelům přípojek
buď prodána, anebo se poskytne v rámci daru, což bude následně dořešeno s majiteli přípojek
odpovídající smlouvou. Po schválení rozpočtového opatření bude zaslána objednávka
společnosti VIS Hradec Králové na zpracování PD na 110 ks přípojek dle cenové nabídky ze
dne 12. 7. 2018 ve výši 320.408,-Kč včetně DPH. RM dne 22. 8. 2018 usnesením č. 544/18
pověřila OsV Perštejnec a OsV Neškaredice k zajištění závazného seznamu připojovaných
objektů. V současné době není sestaven závazný seznam pro přesný počet připojovaných
objektů.
Na financování této projektové dokumentace jsme měli přislíbeno čerpat finanční prostředky
z Rezervy města. Tento schvalovací proces měl být projednán v RM a ZM. Jelikož není
možno čekat z časových důvodů na schválení zastupitelstvem, technické oddělení doporučuje
řešit nedostatek finančních prostředků prozatím na úkor rozpočtové položky Riziková analýza
Kaňk s tím, že technické oddělení bude žádat o doplnění finančních prostředků z Rezervy
města na příštím zasedání RM dne 17.10.2018.
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

OrJ

Text

2321

6121

2460 PD
kanalizační
přípojky
Perštejnec,
Neškaredice

3727

5169

2460 Riziková
analýza Kaňk

Schválený

0

3.500.000,--

Upravený

0

3.500.000,--

Úprava

Rozpočet po
úpravě

320.408,--

320.408,--

-320.408,--

3.179.592,--

OrgC 21006
ÚZ 15011
Np 1065
Usnesení č. 717/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 21/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 21/18, kterým dochází k vytvoření nové
investiční rozpočtové položky VO Karlov II.etapa ve výši 120.000,--Kč, a to na úkor
investiční výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti Malín, Kaňk ve výši 120.000,--Kč,

viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková

Termín : 10.10.18

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 21/18 – přesun rozpočtových

prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 120.000,--Kč
Předkládáme návrh INV – TO č. 21/18, kterým dochází k vytvoření nové investiční
rozpočtové položky VO Karlov II.etapa ve výši 120.000,--Kč, a to na úkor investiční
výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti Malín, Kaňk ve výši 120.000,--Kč.

Pro rok 2018 byla v rozpočtu schválena položka „Měření rychlosti Malín, Kaňk“. Na položce
zbývají nevyčerpané finanční prostředky ve výši 120.000,--Kč, které technické oddělení
navrhuje využít ještě v letošním roce na krytí projektové dokumentace řešící II. etapu
veřejného osvětlení na Karlově. Jedná se o ulici Na Škvárách a části ulic K Jakubu a
K Brunclíku.
Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce Text

2223

6121

2460

Měření
rychlostiMalín,Kaňk

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Schválený

Upravený

500.000,-

159.990,-

-120.000,--

39.990,--

0

0

+ 120.000,--

120.000,--

(inv.)

3631

6121

2460

VO Karlov
II.etapa
OrgC 25427
Ka 01

