MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 29. ledna 2019 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno: 25 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni: Ing. Jozef Králik, člen ZM
Bc. Martin Starý, člen ZM
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.
IV.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
Odložené materiály
Jednací řád ZM a materiál 1/06
7.
Materiály odboru sociálního
7/01
Financování příspěvku roku 2019 pro Pečovatelskou službu
7/02
Inf. zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu soc. služeb v r. 2018
7/03
Inf. zpráva ve věci realizace projektu Podpora procesu plánování soc. služeb
6.
Materiály odboru investic
6/01
Podání dotace na opravu komunikace
6/50
Sml. o budoucí kupní sml. - pozemek a infrastruktura v lokalitě „ZTV Malín“
6/51
Projekt „Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů Kaňk“
5.
Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Inf. zpráva o poskytování zápůjček FRB v r. 2018 a vyhlášení VŘ r. 2019
5/02
Jmenování určeného zastupitele města pro územní plánování
4.
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Dotace pro rok 2019 v oblasti kultura - VPS
4/02
Pravidla pro vydávání KH listů
4/03
Dotace pro rok 2019 v oblasti sport - VPS
4/04
Dotace pro rok 2019 v oblasti vzdělávání - VPS
4/05
Dotace pro KH – památka UNESCO – VPS
4/06
Granty 2019 - sport
4/07
Granty 2019 – vzdělávání a volný čas
4/08
Granty 2019 - kultura a Calendarium Cuthna
3.
Materiály správy majetku
3/01
Vzájemné darování pozemků v ul. Kremnická (Středočeský kraj)
3/02
Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice – Maleč, a.s.)
3/03
Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
2. Materiály ekonomického odboru
2/01
Konečná úprava rozpočtu 2018
2/02
Zápis z finančního výboru
1.
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Tvorba a čerpání, zásady čerpání a užití sociálního fondu na rok 2019
1/02
Pověření zastupováním Města KH na valných hromadách obch. spol.
1/03
Změny času zahájení jednání zastupitelstva města
1/04
Doplnění termínů jednání ZM na rok 2018
1/05
Zápis osadního výboru Malín
V.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI.
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
zvukový i obrazový záznam. Zvukový záznam je i přílohou originálu zápisu
z jednání ZM, v něm jsou zachyceny všechny diskuse a průběh jednání.
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Pan starosta doplnil program jednání o body 4/06, 4/07, 4/08 a 6/01 a zároveň, na
žádost několika zastupitelů, bylo navrženo předřazení odloženého materiálu – doplněno o
dokument 1/06. Program byl jednomyslně schválen - pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovatelkami zápisu byly určeny: Ing. Kateřina Daczická
Mgr. Dana Vepřková

II.

Dotazy a připomínky občanů

Mgr. Tomáš Morawski
Na minulém jednání ZM ho překvapilo, že se zastupitelům navyšují odměny, když pracují
v komisi či výboru, přitom peněz nemá město nazbyt a prostředky, které by se ušetřily,
by bylo možné použít jinde. Členové, kteří nejsou zastupiteli, pracují zadarmo. Pokud by
zůstalo beze změn, doporučuje sledovat účast zastupitelů na jednáních (starosta uvedl,
že se tím bude rada zabývat)
M. Lhoťan
- poukázal na neustále se zvyšující cenu vodného a stočného (vysvětlil Ing. Štěpán z VHS
společně s RNDr. Šancem – na základě přijaté dotace byla finanční analýza, která jasně
stanovila vývoj cen vodného a stočného. Díky dotaci byla realizována řada důležitých
investičních akcí a společnost si počíná zdravě a tvoří si prostředky na obnovu, což jiné
společnosti nedělají. Uvažuje se o změně výše DPH a pak klesne i cena vody).
- MAD není zajištěna do okrajových částí města a ani na Karlov či ke sportovní hale –
zamyslet se nad zlepšením
- apeloval na zastupitele, aby nepřipustili zánik nemocnice v K. Hoře minimálně
v rozsahu, jak funguje nyní (MUDr. Havlovic mu připomněl, že on byl jedním z těch, kteří
hlasovali o zrušení nemocnice, oni bojovali za zachování Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Nyní to vypadá nadějně, že péče bude zachována a nyní se dohadují podmínky, doplnil
ho starosta s informací o jednáních pracovní skupiny)

IV.

Materiály odložené

1/06
novela Jednacího řádu ZM Kutná Hora
Usnesení č. 1/19 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se 2
upravený Jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora s účinností od 1. 2. 2019.
Okomentoval Ing. Jirásek s tím, že ve většině případů změn panovala shoda, jen v bodě
4 článku 6 se názory různily – o tomto bodu by se mělo hlasovat zvlášť (posunutí bodu
„připomínky a dotazy zastupitelů“ za „dotazy a připomínky občanů“ – hlasováno - pro 11,
proti 11, zdržel se 3 – NEPŘIJATO.
Bez dalšího komentáře dal pan starosta hlasovat, ale vzhledem k nevyjasněnému návrhu
proběhlo zmatečné hlasování - pro 16, proti 0, zdržel se 0, a z tohoto důvodu proběhlo
hlasování ještě jednou o celkovém návrhu jednacího řádu.

III.

Zaslané materiály

7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Dotazy zastupitelů zodpověděl Bc. Marián Šlesingr, vedoucí odboru SVZ.
7/01 Příspěvek pro Pečovatelskou službu na rok 2019
Usnesení č. 2/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok
2019 ve výši 7.000.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno
Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29. 12. 2016 s platností
do 31. 12. 2019 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši 2
100.000,- Kč je určena pro registrovanou sociální službu „Centrum denních služeb“ a
částka ve výši 4 900.000,- Kč pro registrovanou sociální službu „Pečovatelská služba“.
7/02 Hospodaření s prostředky Stabilního fondu soc. služeb v r. 2018
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Usnesení č. 3/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
informativní zprávu o čerpání finančních prostředků ze Stabilního fondu pro podporu a
rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora v roce 2018.
Ing. Havlíček – zda existují nějaká pravidla pro rozdělování (ANO), požádal o jejich
přeposlání.
K. Špalková požádala o prověření, zda by nešlo využít i pro žádost oddílu Skautů (bude
prověřeno)
7/03 Realizace projektu Podpora procesu plánování služeb
Usnesení č. 4/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
informativní zprávu ve věci realizace projektu s názvem Podpora procesu plánování soc.
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, reg. č. projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, Operační program Zaměstnanost.
RNDr. Šanc – jde o užitečný projekt – kdo bude realizátorem (realizovat bude město a
byl vysvětlen systém spolupráce i s okolními obcemi)
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
Dotazy zastupitelů zodpověděl Ing. Janál, vedoucí odboru investic.
6/01 Dotace na rekonstrukci ul. Fučíkova
Usnesení č. 5/19 – ZM I. schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se
0
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Fučíkova v Kutné Hoře z dotačního
titulu MMR 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací u obcí nad 10.000 obyvatel a
dofinancování akce dle případné obdržené dotace do výše celkových nákladů.
II. ukládá
Odboru investic zajistit podání žádosti.
K. Špalková – žádost bude zpracovávat externí firma – pokud nedostanou dotaci, navýší se
cena realizace z prostředků města (ano, ale prostředky v rozpočtu jsou)
Ing. Havlíček – zda by nedokázali zpracovat žádost sami (zvládli by, pokud by na to měli
čas, ale při nedostatku času je lepší profesionální firma, která se nedopustí nějaké chyby)
M. Hlavatý – kolik bude stát zpracování žádosti (20.000,- Kč)
6/50 Smlouva o sml. budoucí kupní
Usnesení č. 6/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se
0
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě řešící koupi pozemku na
parc.č. 484/1,484/2,493/9 a 494 v k.ú. Malín, stavby komunikace s odvodněním a
veřejného osvětlení vybudované na těchto pozemcích, a to ve výši 10.000,- Kč.
M. Hlavatý upozornil, že pravidla jsou přes 10 let stará a už nyní je rozpor mezi nimi a
předkládaným materiálem – byl dán ÚKOL TO odboru investic – novelizovat pravidla
postupu města při budování a správě místních komunikací v rozvojových zónách
pro bydlení.
6/51 Analýza rizik znečištění - Kaňk
Usnesení č. 7/19 – ZM I. bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se
0
závěrečnou zprávu projektu s názvem „Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních
odpadů v lokalitě Kaňk“.
II. ukládá
Mgr. Vítu Šnajdrovi, místostarostovi
a) zpracovat do 31. 3. 2019 metodické pokyny pro jednotlivé odbory MÚ Kutná Hora
k aplikaci závěrů „Analýzy rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v
lokalitě Kaňk“.
b) Zpracovat a předložit radě města do 28. 2. 2019 harmonogram realizace opatření
navazujících na „Analýzu rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v
lokalitě Kaňk“.
M. Krčík – jde již o několikátou analýzu a přitom haldy jsou stále odkryté, silnice
v havarijním stavu a prach je všude. Slib opravy komunikace po otevření Malínského
nadjezdu také nebyl splněn. V opravě komunikací se nepokračuje, ač projekty jsou (musí
se přehodnotit systém a připravit projekty se zahrnutím i dešťové kanalizace).
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RNDr. Šanc- jedná se o velký kus práce, důležité jsou závěry a doporučení, ale zdravotní
rizika prokázána nebyla. Obsahy v haldách i v půdě několikanásobně převyšují přípustné
koncentrace. Myslí si, že mnohem více pomohou měkká opatření a obnova nezpevněných
povrchů. Analýza je důležitá pro další dotace. Doporučil vypracování harmonogramu
dalšího postupu.
M. Hlavatý za analýzu poděkoval. Byl ubezpečen, že občané budou informování a
nedotýká se to jen Kaňku – např. zahrádky na Šipší a je třeba nastavit jednotný postup.
Ing. Havlíček podpořil oba předřečníky a navrhl zadat úkol panu mst. Šnajdrovi. Ten pak
požádal o spolupráci M. Hlavatého i RNDr. Šance (ten ubezpečil, že i komise pro ŽP jistě
pomůže).
MUDr. Procházka ještě uvedl, že by nebyl tak skeptický, protože výsledky výskytu arzénu
ve vlasech a moči jsou srovnatelné s celorepublikovým průměrem ČR.
5. MATERIÁLY ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚP
5/01
Poskytování půjček z FRB a vyhlášení VŘ na r. 2019
Usnesení č. 8/19 – ZM I. bere na vědomí
pro 24, proti 0, zdržel se 1
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2018
II. schvaluje
zahájení výběrového řízení pro rok 2019 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci
únor 2019
III. souhlasí
s kritérii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Ing. Havlíček dal ke zvážení, zda není na čase zrevidovat tyto dotace, které se často
dublují s těmi vypisovanými, doporučil stanovit spíše priority.
M. Hlavatý – seznam se tvořil během 15 let a nyní doporučuje dát ještě další titul
„zachycování dešťové vody“.
Ing. Jirásek se dotazoval na titul č. 18 – není v přehledu (mst. Doušová zjistí na
ORRÚP a dá informaci).
5/02
Jmenování zastupitele pro pořizování územního plánu
Usnesení č. 9/19 – ZM určuje
pro 14, proti 4, zdržel se 7
v souladu s § 6, odst. 5), písm. f) zák. č.183/2006 Sb., paní Mgr. Bc. Silvii Doušovou,
jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Kutná Hora pro volební období
2018 - 2022.
Ing. Jirásek – nedoporučuje měnit určeného zastupitele, když územní plán je před
dokončením, paní místostarostka má práce hodně a Bc. Starý má z předchozích let
zkušenosti, takže, i když to s ním nekonzultoval, dává protinávrh ponechat určení pro Bc.
Starého (RNDr. Šanc uvedl, že za 8 let nezaznamenal ze strany Bc. Starého jedinou jeho
aktivitu a informování zastupitelů).
O protinávrhu hlasováno - pro 7, proti 12, zdržel se 6 – NEPŘIJATO.
Na závěr Ing. Pilc upozornil, aby si občané prověřili v katastru své pozemky, aby nedošlo
k jejich znehodnocení.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Dotace pro rok 2019 - kultura
Usnesení č. 10/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2019 v oblasti KULTURA.
Ing. Havlíček vystoupil ke všem zprávám o udělování grantů s tím, že je třeba připravit
nová pravidla k udělování grantů i zapojování společností do rozpočtu města (příspěvky).
Je třeba přidělování zpřehlednit ve všech oblastech a jasně zdůvodnit přidělení dotace –
dal návrh usnesení v bodu „různé“ – usn. č. 26/19.
Mgr. Šnajdr souhlasil a uvedl, že je nutná změna, domnívá se, že tradiční akce by měly
být přímo součástí rozpočtu a grantový systém nechat pro akce, které jsou pro sponzory
nedůležité – komise jistě na tom budou pracovat.
4/02
Pravidla pro vydávání Kutnohorských listů
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Usnesení č. 11/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se
0
směrnici „Pravidla pro vydávání periodika Kutnohorské listy“, která byla schválena Radou
města Kutné Hory 22. 8. 2018.
M. Hlavatý doporučil změnu navrženého usnesení – souhlas zastupitelů
Ing. Havlíček se dotazoval na uzávěrky k zasílání podkladů (každého 10. v měsíci)
J. Kraus požádal o zveřejnění – byl dán ÚKOL M. Pavdové, šéfredaktorce, zveřejnit
na webu pravidla pro vydávání KH listů a zveřejnit i tiskový zákon.
4/03
Dotace pro rok 2019 - sport
Usnesení č. 12/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2019 pro oblast - SPORT.
4/04
Dotace pro rok 2019 - vzdělávání
Usnesení č. 13/19 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se
2
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost
organizací v roce 2018 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ dle důvodové zprávy.
4/05
Dotace pro nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
Usnesení č. 14/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 1
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nadaci „Kutná Hora –
památka UNESCO“ pro rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem Města Kutná Hora.
4/06
Granty pro rok 2019 - sport
Usnesení č. 15/19 – ZM souhlasí
pro 20, proti 0, zdržel se 4
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok
2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT, dle předložené důvodové
zprávy
b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle předložené důvodové zprávy.
K. Špalková doporučila rozhodnout jasně, kam patří žádost manželů Novákových na
taneční soutěž. To rozpoutalo dlouhou diskusi se závěrem, že jednoznačně patří do
sportu, byla konstatována skutečnost, že žádost byla špatně napsána. Na druhou stranu
někteří upozorňovali na již 19. ročník a v rámci soutěže na propagaci města.
4/07
Granty pro rok 2019 – vzdělávání a volný čas
Usnesení č. 16/19 – ZM souhlasí
pro 19, proti 0, zdržel se 4
a)
s předloženým rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města
Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ
a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy
b)
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).
Mgr. Vepřková poděkovala za návrh na přípravu nových pravidel, hodnotilo 13 členů
komise a byl pouze 1 sporný grant od Junáka, protože žádali investiční prostředky (mst.
Šnajdr uvedl, že s Junákem již jedná a bude se hledat řešení).
4/08
Granty pro rok 2019 – Calendarium Cuthna a kultura
Usnesení č. 17/19 – ZM souhlasí
pro 16, proti 0, zdržel se 9
a) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města
Kutná Hora pro rok 2019 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle předložené důvodové
zprávy
b) s finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v
kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle předložené důvodové
zprávy
c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle předložené důvodové zprávy.
Velmi dlouhá diskuse se rozpoutala ke kategorii Calendarium Cuthna, která vyvrcholila
protinávrhem MUDr. Havlovice na vyřazení festivalu Creepy Teepee a závodu ČP
horských kol z kategorie Calendarium Cuthna – o protinávrzích hlasováno odděleně:
Vyřazení Creepy Teepee 2019 – hlasováno - pro 5, proti 12, zdržel se 18 – ZŮSTÁVÁ
Vyřazení ČP horských kol 2019 - hlasováno - pro 1, proti 16, zdržel se 8 – ZŮSTÁVÁ
Na závěr pan starosta poděkoval komisím za jejich práci při hodnocení projektů.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
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Dotazy zastupitelů zodpověděla Ing. Maternová, vedoucí OSM.
3/01
Vzájemné darování pozemků (Středočeský kraj)
Usnesení č. 18/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
1. bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847145/2016 ze dne 7.2. 2018:
- část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 445 m2, nově označená jako parcela č. 4517/15,
- část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 86 m2, nově označená jako parcela č. 4517/16,
- část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 450 m2, nově označená jako parcela č. 4517/17,
- díl „m“ o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 4517/1 a sloučený do parcely č. 3895,
- díl „a“ o výměře 28 m2, oddělený z parcely č. 4517/2 a sloučený do parcely č. 4517/19,
- díly „g+d“ o výměře 15 m2, oddělené z parcely č. 4517/2 a sloučené do parcely č.
4517/10,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského
kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.
2. bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847
145/2016 ze dne 7. 2. 2018:
- díl „b“ o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 4517/8 a sloučený do parcely č. 4517/2,
- díly „c+e+f“ o výměře 10 m2, oddělené z parcely č. 4517/10 a sloučené do parcely č.
4517/2,
- část pozemku p.č. 4517/10 o výměře 11 m2, nově označená jako parcela p.č. 4517/13,
- díl „n“ o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3895 a sloučený do parcely č. 4517/1,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná
Hora, do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
3/02
Směna pozemků v K. Hoře (VHS Vrchlice – Maleč)
MATERIÁL ODLOŽENÝ – ZM I. schvaluje
směnu částí pozemků p.č. 662/27 o výměře 81 m2 a p.č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle
geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p.č. 662/86 o výměře 621 m2),
pozemku
p.č. 662/3 o výměře 29 m2 a pozemku p.č. 662/4 o výměře 368, vše v k.ú. Sedlec u
Kutné
Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 3962/6 o výměře 4.427 m2,
pozemek p.č. 4416/7 o výměře 34 m2, část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 31 m2 (dle
geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly „c+h“), část pozemku p.č. 3969/4 o výměře
32 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl „e“), část pozemku p.č. 3971/1 o
výměře 58 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl „b“) a část pozemku p.č.
3971/4 o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly „d+f“),vše v
k.ú.
Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ:
46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
II. souhlasí
s doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 204.468,- Kč.
RNDr. Otruba navrhl směnu bez doplatku, protože jde převážně o účelovou komunikaci a
podpořil ho Ing. Jirásek s tím, že bylo projednáváno i na finančním výboru a tím, že se
připravuje ještě další směna, dal protinávrh, aby byl materiál odložen (RNDr. Šanc uvedl,
že VHS na této směně netrvá a naopak připravovaná další bude výhodnější pro město,
může se stát, že VHS dá na cestu závoru, což by nebylo pro občany dobré).
Ing. Daczická upozornila na skutečnost, že na této cestě je věcné břemeno a nejde ji
uzavřít.
Bylo hlasováno o druhém protinávrhu – odložení materiálu - pro 21, proti 0, zdržel se 3 –
PŘIJATO.
3/03
Prodloužení termínů splnění a zrušení usnesení
Usnesení č. 19/19 – ZM I. schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 1
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
II. ruší
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svá usnesení č. 249/12 ze dne 18.12. 2012, č. 42/13 ze dne 19.3. 2013, č. 121/14 ze
dne 24.6. 2014, č. 9/15 ze dne 27.1. 2015, č. 45/15 ze dne 31.3. 2015, č. 77/16 ze dne
3.5. 2016 a č. 128/16 ze dne 28.6. 2016.
Ing. Havlíček žádal o vysvětlení, proč se usnesení ruší (bylo vysvětleno po jednotlivých
bodech), některá splnění se jistě dala realizovat před novelami zákonů.
M.Hlavatý – usnesení se přijímala, protože město pozemky potřebovalo, jak se bude řešit
dále – jako příklad uvedl pozemek na Šipší, který bude bránit další revitalizaci sídliště.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Konečná úprava rozpočtu roku 2018
Usnesení č. 20/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
konečnou úpravu rozpočtu 2018.
2/02
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 21/19 – ZM I. souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se
0
se zahájením ekonomických konzultací s TS Města Kutná Hora, s.r.o.
II. bere na vědomí
Zápis z finančního výboru ze dne 22.1.2019.
Ing. Jirásek ocenil, že se členové sešli v plném počtu a informoval o odpovědi firmě
Findex, která jim na ustavující zasedaní poslala obálky. Na příští jednání FV bude
pozvána Ing. Daňková k vysvětlení postupu při VŘ na úřadě.
1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Sociální fond na rok 2019
Usnesení č. 22/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2019 a se zásadami čerpání a užití
sociálního fondu na rok 2019.
1/02
Zastupování města na valných hromadách obch. společností
Usnesení č. 23/19 – ZM pověřuje
pro 19, proti 0, zdržel se 6
a) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc.
Víta Šnajdra), 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 MVE PLUS, s.r.o. konaných v roce 2019.
b) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc.
Víta Šnajdra), 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 VHS Vrchlice-Maleč, a.s. konaných v roce 2019.
Ing. Pilc kritizoval takovéto předložení, je nutné počkat až na zaslání programu na valnou
hromadu a poté určit zástupce (vysvětlili mu Ing. Havlíček a RNDr. Šanc), trval na
hlasování o protinávrhu – materiál odložit – hlasováno - pro 6, proti 1, zdržel se 18 –
NEPŘIJATO.
1/03
Změna času zahajování ZM
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM schvaluje
pro 7, proti 14, zdržel se 4
čas zahájení jednání zastupitelstva města na 17:00 hod.
Ing. Jirásek vysvětlil, proč žádá o posunutí začátků jednání ZM na 17:00 hod. – zejména
kvůli občanům, aby měli možnost se zúčastňovat a aktivně vystupovat.
RNDr. Otruba – nezaznamenal žádné takové požadavky od občanů a dal protinávrh na
začátky od 15:00 hod., aby byli zastupitelé soustředění a mohli zodpovědně hlasovat o
předložených materiálech – hlasováno - pro 2, proti 15, zdržel se 8 – NEPŘIJATO.
1/04
Doplnění termínů jednání ZM
USNESENÍ NEPŘIJATO – ZM I. ruší
pro 7, proti 13, zdržel se 5
své usnesení č. 190/18 ze dne 18. 12. 2018.
II. schvaluje
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2019.
Ing. Jirásek zdůvodnil předložení materiálu s tím, že při větším počtu jednání budou tato
konstruktivnější a kratší.
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Většina zastupitelů se vyjádřila, proč návrh nepodpoří. Když budou předkládané kvalitní
materiály a jednání se budou vyvíjet v pracovním duchu, pak schválených 7 jednání
stačí. V minulosti se navyšovala jen při mimořádných jednáních k nějaké závažné
problematice.
1/05
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 24/19 – ZM bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se
0
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 10. 01. 2019
b) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 17. 1. 2019

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
- Návrh na usnesení, který chtěl podat, byl přijat až v bodu „různé“
- Informoval o první schůzce kontrolního výboru – rozdělili se na 2 pracovní
skupiny, z nichž jedna bude kontrolovat plnění usnesení rady a zastupitelstva –
nyní se zaměří na společnost Služby města K. Hora, s.r.o.
- Dostali stížnost pana Dáni na dopravní značení v ul. Husova – takovéto drobnosti
komplikují pak život občanům i návštěvníkům – prověří dopravní komise
- Kritizoval způsob komunikace mst. Doušové na FB, kde zveřejnila jejich emailovou komunikaci (starosta slíbil prověřit)
Martin Hlavatý
- Několikaletý problém s veřejným osvětlením v ul. Jana Palacha, TS i TO INV
vyčerpalo všechny možnosti, takže vyzval RM přijmout takové opatření, aby se již
vyřešilo
- Upozornil na přesycenost lokality Třešňovka automobily, řidiči si zkracují příjezd
uličkami Na Vyhlídce nebo Pod Sukovem a ty nejsou na takovou zátěž
projektované, je třeba situaci řešit, jinak bude přibývat dopravních nehod
- Kritizoval, že omezení rychlosti na komunikaci Kaňk-Sedlec se paradoxně dočkali
až po vybudování chodníku a požádal, aby omezení rychlosti bylo i na komunikaci
Kaňk – Kutná Hora.
Ing. Zdeněk Jirásek
- Chce navrhnout 3 usnesení k Programovému prohlášení stran a hnutí tvořících
koalici po komunálních volbách – bude předneseno v bodu „různé“
- VŘ na jednatele KH Tebis bylo vyhlášeno, ale mrzí ho, že podmínky jsou
nastaveny tak, že se současný jednatel nemůže přihlásit. Požádal starostu a Ing.
Králika, aby mu zodpověděli písemné dotazy, které předložil (Ing. Daczická
požádala o zaslání odpovědí v kopii)
Lenka Frankovicová
- Jak pokračuje zprovoznění občerstvení na zimním stadionu – je jen kiosek venku,
takže rodiče či prarodiče dětí tam musí mrznout (starosta odpověděl, že se hledá
řešení se současným nájemcem kiosku a nabídl i jiné řešení. Zároveň zmínil
nekvalitně zajištěný mezinárodní zápas, kdy nebyl otevřen ani kiosek a hráčům
z Kanady nebyly předány žádné dárky)
- Tržnice u autobusového nádraží – prý byla nabídnuta městu – jaký je stav, bylo
by vhodné na parkování (Ing. Havlíček – jistě se bude řešit autobusové nádraží a
jistě bude parkování ve Strategickém plánu).
Václav Veselý
- Upozornil na praskliny na Malínském nadjezdu – již řeší TO odboru investic
- Upozornil i na znatelné nedostatky chodníku Kaňk – Sedlec (bude řešeno v rámci
reklamace, termín předání je 28.2.2019, stavba nebyla ukončena) včetně dotazu
na umístění turniketů (vzhledem k bezpečnosti, jedná se o konce cyklostezky)
Milan Krčík
- Upozornil na vybagrovanou struhu u cyklostezky na Kaňk – hrozí spláchnutí
zeminy až do Sedlce
- Nevyváží se nádoby na odpady na parkovišti u kláštera Voršilek (Ing. Jäger – není
v majetku města, doplnil starosta – OŽP může žádat o nápravu)
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Kateřina Špalková
- Do 31. 1. 2019 by měla být první data k připravovanému generelu dopravy a
v únoru pak prezentace pro veřejnost – zda je již známo, kdy a kde prezentace
proběhne (starosta uvedl, že odpověď bude zaslána písemně)

VI.

Různé, závěr

Ing. Kateřina Daczická
Informovala o skutečnosti, že chce dát dar mateřským školám na obědy pro děti ve výši
30.000,- Kč. K poskytnutí daru musí být usnesení zastupitelstva, že dar přijímá.
Obdarovaná organizace je PO Mateřské školy K. Hora a s paní ředitelkou Berkovou je vše
projednáno. Po diskusi k tomuto bodu bylo přijato
Usnesení č. 25/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se
1
s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč na obědy od Nadačního fondu Mikuláše
Daczického z Heslova pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora.
Ing. Tomáš Havlíček, MBA
Přednesl svůj návrh usnesení týkající se příspěvků a grantů a bylo přijato
Usnesení č. 26/19 – ZM ukládá
pro 25, proti 0, zdržel se
0
Radě města Kutná Hora
připravit na jednání zastupitelstva návrh pravidel pro zařazování dotací do rozpočtu
města a návrh pravidel pro hodnocení grantů.
Ing. Zdeněk Jirásek
Přednesl svůj návrh, který okomentoval již v připomínkách zastupitelů s tím, že navrhl 3
usnesení, která se týkala programového prohlášení koalice.
Po dlouhé diskusi, kterou zakončil Mgr. Ptáček s tím, že zastupitelé nemohou dávat úkoly
k Programovému prohlášení, netrval Ing. Jirásek na hlasování o svých návrzích.
Martin Hlavatý
Zastupitelé dostali dopis Ing. Vopálkové, který je jim adresován, jedná se o závažnou
věc, jak se bude postupovat (Mgr. Doušová – starosta i ona se s Ing. Vopálkovou sešli,
zatím není nic rozhodnuto, čeká se na soudní jednání s PaedDr. Lukáškem dne 8. 2. 2019
a poté se rozhodne, neboť právník Služeb města K. Hora tvrdí, že oba spory spolu souvisí
a vzájemně se ovlivňují. Ing. Vopálkové odpoví).
Pan starosta Ing. Josef Viktora ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 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 – www.mu.kutnahora.cz .
Ověřovatelé

zápisu

Ing. Kateřina Daczická, členka ZM
ZM

Mgr. Dana Vepřková, členka

Ing. Josef Viktora, starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta

Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Zapsala: Eva Hnátková
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