Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.prosince
2018
Usnesení č. 200/18 k PSKH příspěvková organizace - EKO RO č. 17
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
příspěvkové organizaci Průvodcovská služba Kutná Hora odvod části poskytnutého příspěvku
na provoz ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu města Kutná Hora ve smyslu § 28 odst. 9, písm. a)
zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně ukládá, aby
příspěvková organizace postupovala vůči svým zaměstnancům podle pravidel pro
poskytování platu.
II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17, kterým dojde k navýšení rozpočtových
prostředků města Kutná Hora v souvislosti s navrženým odvodem Průvodcovské službě Kutná
Hora, příspěvkové organizaci ve výši 400 tis Kč na základě předloženého vyhodnocení
hospodaření.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.18
Důvodová zpráva:
Na základě předloženého výsledku hospodaření příspěvkové organizace Průvodcovská služba
Kutná Hora za rok 2018 doporučuje RM zastupitelstvu města uložit této příspěvkové
organizaci odvod části příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu města dle § 28
odst. 9 písm. a) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť
dle výsledků hospodaření v tomto rozsahu její plánované výnosy překračují její plánované
náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu.
Rozpočtové opatření EKO č. 17 – snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb.).
Částka: 400 000 Kč
Zdůvodnění: Na základě navrhovaného odvodu části příspěvku poskytnutého na provoz
Průvodcovské službě Kutná Hora, příspěvkové organizaci ve výši 400.000 Kč do rozpočtu
města Kutná Hora, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým bude tato částka
vrácena do rozpočtu města, respektive dojde ke snížení poskytnutého příspěvku a současně ke
změně zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech.
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Usnesení č. 210/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25 a VPS
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - přesun prostředků z položky
- TJ Sparta - Plovárna ve výši 200 000,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora z.s. investiční příspěvek.
b) se schválením předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace
pro rok 2018 pro SKP Olympia Kutná Hora, z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.
c) se schválením předloženého návrhu dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí

neinvestiční dotace pro rok 2018 pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., sídlem Čáslavská 199, 284
01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert,Ing. Bulánká
Termín : 31.12.18
Důvodová zpráva:
Rada města na svém jednání dne 31.10.2018 projednala a doporučila Usnesením č. 743/2018
ZM schválit:
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - přesun prostředků z položky TJ Sparta - Plovárna ve výši 200 000,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora z.s. investiční příspěvek.
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2018
pro SKP Olympia Kutná Hora, z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.
c) předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro
rok 2018 pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora.
Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 200 000,- Kč
Zdůvodnění: Dne 19. 10. 2018 byla našemu oddělení doručena informace TJ Sparta Kutná
Hora, z.s. o čerpání dotace poskytnuté pro Kutnohorskou plovárnu v roce 2018.
Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora byla pro rok 2018 Usnesením ZM č.240/17 ze dne
12.12.2017 schválena finanční dotace na zajištění plynulého provozu Kutnohorské plovárny
ve výši 800 000,- Kč.
Vlivem příznivého počasí byla vykázána vyšší návštěvnost plovárny, která ovlivnila příjmy
organizace. Zároveň komplexním řešením oprav úniku vody došlo i ke snížení výdajů za
spotřebu vody. Dle schváleného postupu financování zbývá do výše stanoveného rozpočtu
organizaci zaslat na poslední čtvrtletí ještě částku 200 000,- Kč, kterou však organizace z výše
uvedených důvodů již nepožaduje – viz. příloha č.1.
Z této uspořené částky by bylo možné zafinancovat požadavek SKP Olympia Kutná Hora z.s.
na poskytnutí investiční dotace ve výši 200 000,- Kč na pořízení ozvučení stadionu Olympia
Kutná Hora. Žádost SKP Olympia Kutná Hora, z.s. byla našemu odboru postoupena
z kanceláře tajemníka dne 19.10. 2018 – viz. příloha č.2. Cenová nabídka na dodávku a
montáž ozvučovacího systému nám byla doručena z majetkového oddělení dodatečně – viz.
příloha č.3. Výše cenové nabídky činí částku 184 229,- Kč bez DPH. Doplatek 23 tis. Kč by
organizace dle jejího sdělení uhradila z vlastních prostředků. Veškeré podmínky čerpání
dotace jsou obsaženy v návrhu VPS.
V areálu Olympia není funkční zařízení na ozvučení, při pořádání akcí je nutné oslovit externí
dodavatele s mobilním ozvučením, stávající reproduktory jsou z doby výstavby areálu a pro
novou techniku nepoužitelné. Zařízení ozvučení by bylo obsluhováno a uloženo ve správní
budově v místnosti s mřížemi, kterou má ve výpůjčce SKP Olympia Kutná Hora, nové
reproduktory budou osazeny trvale pod střechou tribuny v odpovídajícím počtu pro kvalitní

ozvučení. V případě potřeby využití ozvučení pro akce jiným subjektem, umožní SKP
Olympia vstup do prostor ve výpůjčce tak, aby mohlo být ozvučení obsluhováno, případně
zajistí po dobu konání akce obsluhu.
Z výše uvedených důvodů předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází
k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z položky – TJ Sparta -Plovárna ve výši
200 000,- Kč na položku – SKP Olympia Kutná Hora z.s. – investiční příspěvek (ozvučení).
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Příloha
 č. 1: Oznámení TJ Sparta Kutná Hora
 č. 2: Žádost SKP Olympia Kutná Hora, z.s.
 č. 3: Cenová nabídka na dodávku a montáž ozvučovacího systé
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Usnesení č. 211/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20 - 22 SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - přesun prostředků z položky
rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 31 350,00 Kč na finanční zajištění řešení
opadávající omítky ze stěn budovy a v suterénu školy a investiční příspěvek ve výši 94 650,00
Kč na finanční zajištění dokončení omítek a řešení havarijního stavu plotu.
2. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - přesun prostředků z položky
rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G.
Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 114 000,00 Kč na finanční
zajištění opravy vpustí na terasách budovy školy.
3. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - přesun prostředků z položky
rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná
Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 110 000,00 Kč na finanční zajištění řešení
havárie rozvodu vody ve školní jídelně Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková, Seifert

Termín : 21.12.18

Důvodová zpráva:
RM na jednání dne 19. 9. 2018 projednala a svým usnesením č. 669/18 doporučila ZM
schválit navýšení neinvestičních příspěvků pro ZŠ Žižkov, ZŠ TGM Kutná Hora a PO Školní
jídelny na odstranění havarijních stavů z vytvořené rezervy rozpočtu školství.
1.
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka - 126 000,00 Kč (31 350,00 neinv. + 94 650,00 inv.)
Ředitelka Základní školy Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora paní PaedDr. Alena Kotrbová
požádala o navýšení finančních prostředků na řešení havarijního stavu zděného plotu mezi
školní družinou a sousední parcelou (sídlo Cesty životem bez bariér, z.s.) a nutné opravy
opadávající omítky ze stěn budovy školy.
Ředitelství ZŠ oslovilo telefonicky dodavatelské firmy, reagovala pouze firma Schody Triant
s.r.o. Kutná Hor předložením cenové nabídky ve výši 66 000,00 Kč vč. DPH (v příloze). Tato
nabídka obsahuje odstranění rozpadlé podezdívky, nové vybetonování základů pro sloupky a
věnce plotu, drátěné pletivo.
Další varianty provedení by byly výrazně dražší:
1. varianta – ztracené bednění- asi 312 500 Kč bez DPH, tj. 378 100 Kč s DPH
2. varianta – betonové desky - 192 100 Kč bez DPH, tj. 232 400 Kč s DPH.
O spoluúčasti na opravě plotu bylo zároveň jednáno s předsedkyní Cesty životem bez bariér,
z.s. paní Mgr. Petrou Hnátovou.

V období přípravy návrhu na rozpočtové opatření (tj. na začátku září) sdělila paní
předsedkyně, že finanční spoluúčast není v současnosti v možnostech organizace. Paní
Hnátová zároveň slíbila, že bude hledat možnost získání finančních prostředků a také
upozornila, že bude nutné zajistit vhodnější neprůhledné řešení oddělení pozemků, zmínila
potřebu vytvořit větší soukromí pro klienty se zdravotním postižením.
V současné době paní předsedkyně oznámila svůj záměr využít dotační titul pro komunitní
centra. Termín vyhlášení výzvy IROP je předpokládán na prosinec 2018.
Pokud se podaří organizaci Cesta životem bez bariér získat dotaci, bude možné realizovat
vhodné rozdělení pozemků pomocí betonových desek. Základní škola Žižkov se však bude
podílet pouze částkou odpovídající ceně nejlevnější varianty (drátěné pletivo). Finanční
prostředky budou využity na likvidaci stávající rozpadlé podezdívky.
V případě nezískání dotace bude z důvodu bezpečného pohybu žáků školy a zejména školní
družiny nezbytné realizovat v roce 2019 opravu s pomocí drátěného pletiva. Z tohoto důvodu
navrhujeme potřebnou částku ve výši 66 000,00 Kč převést ZŠ Žižkov formou investičního
příspěvku.
Opravu omítek ředitelka ZŠ Žižkov paní PaedDr. Kotrbová konzultovala v období prázdnin
s panem Janem Svobodou, který ve škole příležitostně provádí drobné zednické a obkladačské
práce. Jedná se o opadávající omítku při zemi na venkovní zdi ve dvorech školy (nejvýše do
výšky 1 m). Omítka opadala vlivem vzlínající vlhkosti. Po sanaci vnitřních prostor suterénu
v minulých letech by již měl být problém odstraněn, ale je potřeba ještě provést opravu
omítky i na vnějších zdech.
Ředitelka ZŠ oslovila stavební firmy - Kutnohorskou stavební a Mydlochovu stavební, obě
firmy odmítly z důvodu naplněnosti svých kapacit. Potom bylo jednáno s panem Svobodou
(jeho rozpočet přiložen), další spolupráce již nenastala. Vzhledem k bezpečnostním
podmínkám muselo být provedeno odstranění opadávajících omítek a základní omítnutí zdí.
Práce provádí SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Vzhledem k povětrnostním podmínkám
pravděpodobně nebude možné ukončit všechny činnosti. V příloze je uveden přehled prací,
které lze realizovat do konce roku 2018 (vyčísleno 31 350,00 Kč). Zbývající částku ve výši
28 650,00 Kč navrhujeme převést ZŠ Žižkov formou investičního příspěvku.
Finanční zajištění akce:
Vlastní rozpočet škola čerpala v souladu s plánem a na tyto havarijní události v období
prázdnin již neměla prostředky.
Z důvodu bezpečného pohybu žáků školy bylo nezbytné zajistit bezodkladné řešení. Škola
proto požaduje navýšení příspěvku z rezervy škol, která byla v rozpočtu školství pro řešení
mimořádných situací vytvořena.
Navrhujeme ZM schválit navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 31 350,00 Kč a
schválit investiční příspěvek ve výši 94 650,00 Kč– účelově určené prostředky z rezervy
škol.
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Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 20.
Přílohy k bodu č 1: žádost ředitelky, cenové nabídky
2. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 21
– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 114 000,00 Kč
Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Kutná Hora paní Mgr. Zdeňka Mačinová předložila
požadavek na čerpání prostředků z rezervy škol na řešení havarijního stavu dvou teras na
budově školy.
V příloze je předložen rozpočet na opravu vpustí na terase nad šatnami od Ing. Nepraše –
firma Stavonel –částka 24.603,32 Kč bez DPH – 29 800,00 Kč vč. DPH.
Paní ředitelka v žádosti podrobně popisuje závady na další terase nad učebnou informatiky,
kde rozpočtovaná částka na opravu představuje 120 000,00 Kč bez DPH – 145 200,00 Kč vč.
DPH.
Dle aktuálního sdělení paní ředitelky oprava vpustí na velké terase a zvlhlého sádrokartonu
v šatnách- je hotová. Jelikož problém se špatně fungujícími vpustěmi a promáčenými
sádrokartony v šatně byl zjištěn při opravě fasády, pokračovala v řešení problému firma
Stavonel. Jednalo se o havarijní situaci, tudíž nebyl čas realizovat výběrové řízení.
Druhá část – vzedmuté dlaždice na terase nad PC učebnou – je právě v řešení a bude
dokončena do konce prosince. Na celou plochu terasy bude položena nová pochozí fólie.
Finanční zajištění akce:
Škola ze schváleného příspěvku na provoz bude schopna použít částku 61 000,00 Kč – jedná
se o částku DPH k předloženému rozpočtu firmy Stavonel.
Pro realizaci oprav havarijních stavů teras žádá o navýšení 114 000,00 Kč.
Navrhujeme ZM schválit navýšení příspěvku ZŠ TGM Kutná Hora ve výši 114 000,00
Kč – účelově určené prostředky z rezervy škol.

Rozpočtová skladba v Kč:
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údaje Rezerva školství navazují na RO č. 20

Text
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5 380 000,00

5 380 000,00

+114 000,00

5 494 000,00

350 000,00

224 0000,00

- 114 000,00

110 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 21.
Přílohy k bodu č. 2: žádost ředitelky a rozpočet

3. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 22
– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 110 000,00 Kč
Ředitelka PO Školní jídelny Kutná Hora paní Irena Kloudová předložila požadavek na
čerpání prostředků z rezervy škol na odstranění havárie – prasklý rozvod vody v ŠJ
Kremnická v období prázdnin – podrobně viz příloha.
Finanční zajištění akce:
PO ze schváleného příspěvku na běžný provoz nebyla schopna zajistit neočekávané výdaje.
Navrhujeme ZM schválit navýšení příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora ve výši 110
000,00 Kč – účelově určené prostředky z rezervy škol.
Rozpočtová skladba v Kč: údaje Rezerva školství navazují na RO č. 20 a 21
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upravený
rozpočet

úprava
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3 010 000,00

3 010 000,00

+110 000,00

3 120 000,00

350 000,00

110 000,00

- 110 000,00

0,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 22
Příloha k bodu č. 3: žádost ředitelky PO Školní jídelny.
Následují přílohy:
Přílohy k bodu č. 1
Přílohy k bodu č. 2
Přílohy k bodu č. 3

Přílohy k bodu č. 1:

Schody Triant s.r.o. Cihlářská 448 Kutná Hora
Akce:

Oprava plotu za jídelnou

Vyřizuje: Schody Triant s.r.o.
Tel.:

327 525 311

Mob.:

606 901 801

V Kutné Hoře dne : 28.6.
2018

Škola Žižkov

CENOVÁ NABÍDKA
Zbourání narušené podezdívky a likvidace odpadu

18500,-Kč

Usazení sloupků plotu a vybetonování věnce plotu

14200,-Kč

Zhotovení plotu výška 125cm

21500,-Kč

Celkem:

54200,-Kč

Ceny jsou stanoveny bez DPH
Ceny jsou stanoveny bez DPH.
SCHODY TRIANT s.r.o.
Zpracoval: Ing. Jan Vančura

tel. 603236491

Cihlářská 448, 284 01 Kutná Hora
IČO 284 94 580 DIČ CZ28494580
Tel.: 327 525 311 Mob.: 606 901 801

S pozdravem

www.schodytriant.cz

Přílohy k bodu č. 2:

Příloha k bodu č. 3:

Usnesení č. 213/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - navýšení příjmové části rozpočtu
Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná
Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302 887,00 Kč a současně se schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná
Hora ve výši 302 887,00 Kč .
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Seifert
Termín : 21.12.18
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 33 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka - 302 887,00 Kč
RM na jednání dne 12. 12. 2018 projednala a svým usnesením č. …./18 k rozpočtovému
opatření OPPŠK č. 33/18 uložila příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana
Palacha 166, Kutná Hora odvod z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele ve výši
302 887,00 Kč.
Převod finančních prostředků byl PO uložen a realizován s datem splatnosti nejdéle do 15. 12.
2018 na účet zřizovatele.
Rada města Kutná Hora zároveň uvedeným usnesením doporučuje ZM schválit navýšení
příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové
organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302 887,00
Kč a současně schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná
Hora na pořízení (správné proúčtování) drobného hmotného majetku ve výši 302 887,00 Kč.
Příspěvková organizace Školní jídelny Kutná Hora obdržela v závěru roku investiční
příspěvek ve výši 1 100 000,00 Kč na pořízení nového nábytku, nových pracovních strojů a
stavební úpravu ve školní jídelně v Kremnické ulici.
Z této dotace bylo využito 797 tis. Kč na pořízení dvou velkých myček v hodnotě 290 a 505
tis. Kč. K dofinancování byly využity prostředky investičního fondu PO (jedná se o
prostředky tvořené z odpisů) – ve výši 168 tis. Kč – na stavební úpravy (technické zhodnocení
budovy).
Z uvedeného inv. příspěvku ve výši 1 100 tis. Kč PO dále pořídila nové jídelní sety,
chladničky k výdeji a stoly k průběžné myčce v celkové hodnotě 302 887,00 Kč. Rozpis
jednotlivých částek je uveden v žádosti ředitelky PO paní Kloudové. Tento drobný hmotný
majetek je nutné účtovat jako neinvestiční náklady. Proto PO oznámila potřebu snížení
investičního fondu a zároveň zvýšení neinvestičního příspěvku.

Navrhujeme uložit příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora odvod z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 302 887,00 Kč a tím navýšit příjmovou část rozpočtu
Města Kutná Hora o uvedenou částku.
Prostředky budou využity pro poskytnutí neinvestičního příspěvku pro PO Školní jídelny
Kutná Hora na pořízení (správné proúčtování) výše uvedeného vybavení drobným hmotným
majetkem.
Navrhujeme ZM schválit poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná
Hora ve výši 302 887,00 Kč ze získaného navýšení příjmů města.
Rozpočtová skladba v Kč

OdPa SpPo OrJ ORGC Text
3141 2122 2867 52740 Příjmy do R města
ŠJ Kutná Hora
3141
5331 2867 52740 výdaje – příspěvek ŠJ

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
0

úprava
rozpočet po
rozpočtu
úpravě
+ 302 887,00
302 887,00

3 010 000,00 3 120 000,00

+302 887,00 3 422 887,00

0

Uvedená částka upraveného rozpočtu již obsahuje RO OPPŠK č. 22 uvedené v usnesení RM
č. 669/18 ze dne 19. 9.2
018 a navržené ke schválení ZM na jednání dne 18. 12. 2018 materiálem č. 4/04.
Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018
s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 33.
Přílohy: žádost ředitelky Školních jídelen Kutná Hora

Usnesení č. 219/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 23/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 23/18, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových
položek: Příjem z poskytnutých služeb - umístění v ZSP ve výši 8.120,--Kč a Odpady podnikatelé ve výši 6.000,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za
umístění psa ve výši 14.120,--Kč, viz důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.18
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 23/18 – navýšení rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 14.120,--Kč
Zdůvodnění:
Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 733/18 ze dne 17.10.2018 doporučuje zastupitelstvu
města schválit předložený návrh, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových položek:
Příjem z poskytnutých služeb – umístění v ZSP ve výši 8.120,--Kč a Odpady – podnikatelé ve
výši 6.000,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve
výši 14.120,--Kč, viz důvodová zpráva
Z výdajové rozpočtové položky „Poplatek za umístění psa“ jsou hrazeny faktury za provoz
záchytné stanice pro psy na základě uzavřené smlouvy. Současně jsou v těchto fakturách
odečteny příjmy v hotovosti za výdej psů (formou zápočtů). Jelikož bylo oproti předpokladu
vydáno novým majitelům méně psů ze záchytné stanice, vzniká na této položce nedostatek
finančních prostředků.
Na příjmových položkách „Příjem z poskytnutých služeb-umístění v ZSP“ a „Odpadypodnikatelé“ došlo k přečerpání skutečných příjmů oproti schválenému rozpočtu. Tento přebytek
doporučujeme navýšit ve prospěch výše uvedené výdajové položky.

Rozpočtová skladba:
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

OrJ

Text

1014

2111

2460 Příjem
z poskytnutí
služeb –
umístění v
ZSP

Schválený
25.000,-

Upravený

Úprava

25.000,-

+ 8.120,-

Rozpočet po
úpravě
33.120,-

3725

2111

2460 Odpady –
podnikatelé
OrgC 30023

1014

5192

2460 Poplatek za
umístění psa
Org 69739

15.000,--

1.700.000,-

15.000,-

+ 6.000,-

21.000,-

1.700.000,-

+ 14.120,-

1.714.120,-

Usnesení č. 222/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 24 a 25/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) peněžitý příplatek Technickým službám Kutná Hora, spol. s.r.o. (dále TSKH) ve výši
3.500.000,--Kč podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
b) přiloženou Smlouvu o příplatku mezi Městem Kutná Hora a TSKH ve výši 3.500.000,--Kč
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/18, kterým dojde k rozpočtovému
pokrytí příplatku poskytnutého dle bodu b) peněžitým příplatkem ve výši 3.500.000,--Kč
TSKH
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 25/18, kterým dojde k rozpočtovému
pokrytí nutných výdajů k dodržení podmínek žádosti o dotaci ve výši 1.710.000,--Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.18
Důvodová zpráva:
a) peněžitý příplatek Technickým službám Kutná Hora, spol.s r.o. (dále TSKH) ve
výši 3.500.000,--Kč Kč podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech
Zdůvodnění jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. Ing. Jana
Jägera:
Dobrý den,
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. jsou příjemcem státní dotace z programu EFEKT 2,
aktivita 1A, číslo dotace 122D22100 8329 s dobou udržitelnosti 5 let.
Poskytovatelem dotace je MPO ČR. Celková finanční výše dotačního projektu na výměnu
svítidel a rozvaděčů v celé oblasti sídliště Šipší je 5.509.082,- Kč bez DPH, s DPH 21 %
potom 6.665.989,22 Kč. Z toho je poskytnuta dotace 2.000.000 Kč, pro nás jako plátce DPH
tedy zbývá doplatit 3.509.082,-- Kč bez DPH.
Majetkově se jedná o 362 svítidel včetně ovladačů a 6 kusů rozvaděčů. Součástí dotace nejsou
kabelové rozvody a stožáry VO. Nutnou podmínkou pro obdržení dotace je provedení měření
osvětlenosti ulic s měněnými svítidly, které potvrdí soulad s normami osvícenosti daných tříd
komunikací. Provedením výpočtů osvícenosti byl zjištěn nesoulad současného řešení osvícení
s normami, navržené řešení je nejlevnější variantou splnění norem.
Řešením je zvýšení stožárů a prodloužení výložníků, případně jejich doplnění. Jedná se o 72
stožárů VO (včetně sloupů poškozených, nahnutých, korodovaných). Cena stožárů, výložníků
včetně práce a potřebného materiálu, který nemůže být předmětem dotace je 1.412.405 Kč

bez DPH, s DPH 21 % 1.709.010,05 Kč. Financování této části by bylo ideální navýšením
položky rozpočtu opravy VO, tak aby se veškeré konstrukční prvky sítě stožárů VO staly
ihned majetkem Města Kutná Hora. Tato část prací je plně mimo dotaci a nemá tedy charakter
investice, jedná se o výměnu vadných nebo nevhodných stožárů a výložníků. V některých
případech se mění pouze výložník, jinde pouze stožár.
Práce prováděné v rámci dotace v ceně 639.276 Kč a mimo dotaci v ceně 923.040 Kč jsou
zajištěny naší společností.
Zdůvodnění INV-TO:
Dne 27. 6. 2018 pověřila RM jednatele Technických služeb k řízení projektu „Modernizace
veřejného osvětlení sídliště Šipší v Kuté Hoře“ usnesením č. 491/18. Žadatelem dotace na
veřejné osvětlení z programu Efekt jsou tedy TSKH, rozhodnutí o poskytnutí dotace jim bylo
oznámeno Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 24. 7. 2018. Jelikož se příjemce dotace
staly TSKH a budou modernizovat VO v majetku města Kutná Hora, je nutné připravit a
uzavřít nájemní smlouvu na správu a údržbu veřejného osvětlení v lokalitách sídliště Šipší.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu udržitelnosti projektu (5 let). Nájemní smlouvu
připravuje INV – TO společně s právníkem města. Realizace projektu je ministerstvem
prodloužena do roku 2019. Financování dotace Efekt, které zpracoval jednatel TSKH, je
uvedeno v příloze č. 1. Projektová dokumentace je připravena k nahlédnutí v kanceláři INV TO.
Příloha č.1

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Financování Efekt 2018
Kutná Hora dne 2.7.2018
Státní program EFEKT 2, aktivita 1A, číslo dotace 122D22100 8329, udržitelnost 5 let
Způsobilé výdaje bez DPH:
Energetický audit
Projektová dokumentace

30 000 Kč
120 000 Kč

Protokol měření osvětlení

59 800 Kč

Vysoutěžená cena díla –
svítidla, rozvaděče, řízení

4 570 006 Kč

Montáž svítidel včetně plošiny,
revize, kabelu – práce TS KH
Celkem

639 276 Kč
5 419 082 Kč z toho dotace 2 000 000 Kč
rozdíl
3 419 082 Kč

Nezpůsobilé výdaje bez DPH:
Výdaje na realizaci výběrového řízení
Celkem k zaplacení

90 000 Kč
3 509 082 Kč

Vyvolané výdaje nesplněním norem osvětlenosti a vadnými sloupy VO, není uvedeno
v dotačním projektu
Cena stožárů a výložníků
489 365 Kč bez DPH
Cena práce a materiálu spojené s výměnou 72 kusů sloupů VO 923 040 Kč bez DPH
(Práce TS KH)
Celkem
1 412 405 Kč bez DPH
DPH 21 %
296 605,05 Kč
Celkem s DPH
1 709 010,05 Kč s DPH
Celkové náklady projektu bez DPH mimo dotaci
DPH 21 %
Celkem s DPH

4 921 487,00 Kč bez DPH
1 033 512,27 Kč
5 954 999,27 Kč

b) Smlouva o příplatku poskytnuté Technickým službám Kutná Hora, spol. s r.o ve
výši 3.500.000,--Kč
Zdůvodnění:
EKO – po konzultaci s daňovým poradcem TSKH Ing. Seifertem se jeví jako neschůdnější
poskytnout peněžní prostředky nutné na spolufinancování dotace (tzn. 3.500.000,--Kč)
formou příplatku k vlastnímu kapitálu - §163 a následující Zákona o obchodních korporacích
- výhodou tohoto kroku je to, že jednak není finančně náročný (nemění se společenská
smlouva, nezapisuje se do OR), na druhé straně je to krok potenciálně vratný za podmínek
§166 - tedy je možné zase zpět konvertovat na závazek a zaplatit zpět. Smlouva o příplatku
tvoří přílohu č.2 k tomuto materiálu.
Peněžitý příplatek ve výši 3,5 mil. Kč bude kryt navýšením příjmů – prodej cukrovaru. Tato
částka nebyla uvedena ve schválném rozpočtu a celkový příjem za prodej cukrovaru byl 5 mil.
Kč.

INV – TO - na základě výše uvedeného byl sepsán návrh k uzavření Smlouvy o příplatku ve
výši 3.500.000,--Kč. Smlouva byla zkontrolována a upravena právničkou Města Kutná Hora
Mgr. Ivou Zahradníčkovou dne 29. 10. 2018.

Příloha č.2
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi
Městem Kutná Hora,
IČ: 00236195,
se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1,
zastoupeným starostou Ing. Josefem Viktorou
a
Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o.
IČ: 49549511
se sídlem U Lazara 22, 28401 Kutná Hora – Karlov
zastoupenou jednatelem Ing. Janem Jägerem,
uzavřena
SMLOUVA O PŘÍPLATKU
I.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č……………..ze dne ….. 2018
se Město Kutná Hora zavazuje poskytnout Technickým službám Kutná Hora spol. s r.o. jako
její společník peněžitý příplatek ve výši 3.500 000 Kč ve smyslu § 163 a násl.,z.č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tento příplatek se zavazuje poskytnout do
…………………………..na účet společnosti č………………………………
Poskytnutí příplatku podle této smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu
společnosti.
II.
Jednatel společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. Ing. Jan Jäger výslovně
souhlasí s poskytnutím tohoto příplatku v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 z.č. 90/2012
Sb.
III.
Podle § 166 odst.1, z.č. 90/2012 Sb., může Rada města Kutná Hora ve smyslu § 102
odst.2,písm.c) zák.č.128/2000 Sb. o obcích kdykoliv rozhodnout, že poskytnutý příplatek
bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti, vrácen společníkovi.
IV.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, či za nápadně
nevýhodných podmínek ani pro jednu ze stran, že si ji řádně přečetli a s jejím obsahem
souhlasí.
V.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
V Kutné Hoře dne .....................
.............................................
...................................................
Město Kutná Hora
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zastoupené Ing. Josefem Viktorou,
zastoupená Ing. Janem Jägerem,
starostou
jednatelem

Kontrola právníkem dne…..
Vypracovala: ing.Monika Bulánková
c) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 24/18 – navýšení rozpočtových příjmů
a přesun rozpočtových příjmů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 3.500.000,-- Kč
Rozpočtové opatření navazuje na předchozí bod b) - prodejem cukrovaru dojde k částečnému
navýšení příjmového rozpočtu Prodej cukrovaru a zároveň ke krytí příplatku k základnímu
kapitálu

Rozpočtová skladba: příplatek do vlastního kapitálu TSKH

OdPa

SpPo

OrJ

Text

3639

6202

TS – příplatek
2460 k základnímu
kapitálu

3613

3112

2997

Prodej cukrovaru
OrgC 30077

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

0

0

úprava

0

0

UR po
úpravě

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

d) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 25/18 – navýšení rozpočtových příjmů
a přesun rozpočtových příjmů (§ 16, odst. 3, písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 1.710.000,--Kč

Dle důvodové zprávy jednatele společnosti pod bodem a) je potřeba zajistit finance potřebné
na úhradu prací týkajících se oprav veřejného osvětlení: zvýšení 72 ks stožárů a prodloužení
výložníku – po zaokrouhlení ve výši 1.710.000,--Kč. Z nedostatku financí bude řešeno
částečným navýšením příjmů z prodeje cukrovaru ve výši 1.500.000,-- a doplněním chybějící
částky ve výši 210.000,--Kč snížením Rozpočtové rezervy.
Rozpočtová skladba:
Oprava VO

ve výši 1.710.000,-- Kč

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

OdPa

SpPo

OrJ

3631

5171

2460

TS – VO - opravy

2 100 000

2 600 00,00

1 710 000,00 4 310 000,00

6171

5901

2200

Rozpočtová rezerva

1 468 527

2 349 824,90

-210 000,00 2 139 824,90

3613

3112

2997

Prodej cukrovaru
OrgC 30077

0

3 500 000,00

1 500 000,00 5 000 000,00

Usnesení č. 225/18 k navýšení neinvestiční dotace na rok 2018 (soc. služby krizová
pomoc)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s žádostí Povídej z.s. ve věci navýšení neinvestiční dotace na provoz registrované sociální
sužby krizová pomoc ze dne 10.9.2018
b) s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0360/2018 v roce 2018 mezi Městem
Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej z.s. jako příjemcem, kterým dochází k navýšení
dotace o 50.000,- Kč.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 11, kterým dochází k navýšení
neinvestičního příspěvku o 50.000,- Kč u položky Povídej z.s. - krizová pomoc, který bude
kryt navýšením příjmů vratky Oblastní charity - grant ve výši 17.016,50 Kč a snížením
rozpočtových prostředků z položky Protialkoholní záchytná stanice Kolín ve výši 9.000,- Kč,
položky RSS udržitelnost ve výši 17.705,- Kč, Klubus udržitelnost ve výši 6.278,50- Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.12.18

Důvodová zpráva:
Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 720/18 ze dne 3.10.2018 doporučila
Zastupitelstvu města schválit výše uvedené usnesení.

a) Paní Mgr. Eva Bicanová, ředitelka Povídej, z.s. se na Město Kutná Hora obrátila
s písemnou žádostí o finanční příspěvek na registrovanou službu krizová pomoc ve výši
100.000,- Kč poprvé v červnu tohoto roku. Tehdy popsala, aktuální stav příjmů na
registrované sociální služby krizová pomoc a také poukázala na skutečnost, že kapacita
služby je opakovaně překračována.
V době po podání žádosti byla Krajským úřadem Středočeského kraje vyhlášena
mimořádná výzva na dofinancování sociálních služeb, proto jsme se domluvili s paní
ředitelkou, že žádost posuneme do doby, než bude jasné, jakou částkou bude daná služba
dofinancována.
Protože se v mezidobí podařilo organizaci Povídej, z.s. získat finanční prostředky v rámci
dofinancování a také ze strany města Kolín, podala paní ředitelka dne 10.9.2018 novou
aktualizovanou žádost o finanční podporu ve výši 50.000,- Kč.
Registrovaná sociální služba krizová pomoc je z našeho pohledu velmi potřebná.
Uvedená služba poskytuje sociálně terapeutickou pomoc, krizovou intervenci,
nezletilým dětem a rodinám v krizi – jedná se především o děti, které jsou ze strany
zdejšího orgánu sociálně-právní ochrany vyhodnoceny jako ohrožené. Konkrétně jde
o děti a rodiny, které procházejí krizí spojenou s rozvodem manželství rodičů, o děti
týrané, zneužívané nebo oběti trestných činů.
Nutno podotknout, že jde o jediného poskytovatele na území našeho správního
obvodu.
Z naší strany opakovaně sdělujeme Krajskému úřadu Středočeského kraje
požadavek na navýšení kapacity služby krizová pomoc v rámci Sítě sociálních služeb
Středočeského kraje.
b) Dodatek veřejnoprávní smlouvy č. SML0360/2018 stanoví jasný účel, ke kterému budou
finanční prostředky využity – poskytování registrované soc. služby ve smyslu § 60 zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů. Navržený postup tak
zachovává pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na
sociální účely pro roky 2018 – 2020, která schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora
usnesením
č.
138/18
ze
dne
19.6.2018.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0360/2018 zkontroloval právník města
Kutná Hora, paní Mgr. Zahraníčková.
c) Rozpočtové opatření OSZ č. 11
Přesun rozpočtových prostředků dle §16, odst. 3, písm. a), b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech
Částka:

50.000,- Kč

Zdůvodnění:
Vzhledem k výše uvedenému v bodu a), b) navrhujeme přesun finančních prostředků ve
výši 50.000,- Kč v rámci rozpočtu města. Výdajová položka bude kryta z položek
Protialkoholní záchytná stanice Kolín ve výši 9.000,- Kč, položky RSS udržitelnost ve
výši 17.705,- Kč, Klubus udržitelnost ve výši 6.278,50- Kč a zapojením příjmové položky
vratka Oblastní charita grant (vratka nevyčerpaného grantu za rok 2017) ve výši 17.016,50

Kč. Prostředky budou navyšovat položku Povídej – krizová pomoc o částku 50.000,- Kč,
viz. tabulka níže.
Uvedené prostředky jsou nevyčerpanými zůstatky v rámci rozpočtové kapitoly
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 11
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Text
Záchytná stanice Kolín
RSS - udržitelnost

Klubus – udržitelnost
služby
OCH – vratka grant
00
(příjem)
70 Povídej z.s. – krizová
pomoc
60

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
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Rozpočet
po úpravě

54 000

54 000

-9 000

45 000

390 000

390 000

-17 705

372 295

640 000

640 000

-6 278,5

633 721,5

0

0

17 016,5

17 016,5

0

184 233

50 000

234 233

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.prosince 2018
Usnesení č. 862/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 12 - 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 8 000 Kč na kalendářní rok 2018
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.12.18

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 12 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č.
250/2000 Sb.)
Částka 8 000,- 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 výši 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. Následovalo zvýšení příspěvku dne 6.8.2018
rozhodnutím č. 146185/18/PB, kterým se částka opět zvýšila
o 24.000,-Kč za kalendářní rok 2018
tzn. státní příspěvek byl navýšen na částku 1.000.000,- Kč.
Dne 14.12.2018 nám bylo doručeno rozhodnutí č. 238183/18/PB, kterým došlo k navýšení částky o
8.000,- Kč. 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. 12
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OrgC
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Text

úprava
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-

Rozhodnutí o zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2018
(č.j.: 238183/18/PB)
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