MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo
dne 19. března 2019 od 16:00 hodin
v Rytířském sále Vlašského dvora
Přítomno: 25 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina u originálu zápisu)
Omluveni: Ing. Tomáš Havlíček, NBA, člen ZM
Bc. Martin Starý, člen ZM
Omluvená nepřítomnost: MUDr. Bohuslav Procházka 16:00 – 16:15
Kateřina Špalková – 16:00 – 16:45
Martin Hlavatý – 16:00 – 17:30
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program:

I.
II.
III.

Zahájení jednání
Dotazy a připomínky občanů
Zaslané materiály
1/02
Volba přísedících okresního soudu
1/07
Volba člena rady
2.
Materiály ekonomického odboru
2/01
Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2018
2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - 6
2/03
Zápis Finančního výboru
3.
Materiály správy majetku
3/01
Uzavření dohody o přistoupení k dluhu (p. Tomek)
3/02
Bezúplatné nabytí části poz. v k.ú. KH (Střed. kraj – SOŠ a SOU řemesel)
3/03
Dražba nemovitých věcí v k.ú. Útěšenovice
3/04
Směna částí pozemků v k.ú. KH(UNIPETROL RPA s.r.o.- Benzina a.s.)
3/05
Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov)
3/06
Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Čečetka)
3/07
Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Krulišová, p. Bureš)
3/08
Odkup pozemků v k.ú. Sedlec, KH, Neškaredice (Státní statek Čáslav)
3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 2/19
4.
Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01
Rozdělení fin. prostředků z FRM na rok 2019
4/02
Rozdělení dotace z Progr. regener. MK ČR na rok 2019
4/03
Dotace TJ Sokol Kaňk – sanitární kontejner
4/04
Rozdělení fin. prostředků na registr. žáky a uzavření VPS
6.
Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01
Rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2019
7.
Materiály odboru investic
6/01
Doplnění Řídícího výboru akce Revitalizace Vlašského dvora
6/50
Dodatečné povolení stavby garáže na pozemky v majetku Města KH
8.
Materiály odboru sociálního
7/01
Rozdělení dotací z rozpočtu Města KH (sociální účely)
9.
Materiály odd. útvaru interního auditu
8/01
Zápisy Kontrolního výboru ZM
10.
Materiál odboru dopravy a silničního hospodářství
10/01
Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty – PID
10/02
Smlouva s Hlízovem ohledně MAD
1.
Materiály kanceláře tajemníka
1/01
Zápisy osadních výborů
1/03
Změna termínu květnového zasedání ZM
1/04
Změny v Osadním výboru Kaňk
1/05
Jmenování členů a předsedů OsV Hlouška a Šipší
1/06
Rozšíření památkové ochrany o centrální kříž, náhrobky a hrobky
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.
Pan starosta doplnil program jednání o body 1/06, 10/02 a navrhl stažení odloženého
materiálu č. 3/02 z 29. 1. 2019. Program byl schválen většinou hlasů - pro 21, proti 0,
zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byly určeny: Lenka Frankovicová, členka ZM
Soňa Žáčková, členka ZM
Ještě než dal pan starosta prostor občanům, představila se paní Jitka Zimmermannová,
která je navržena na přísedící Okresního soudu Kutná Hora. Další dvě navrhované se
omluvily. Dotazy nikdo neměl, a proto byl zároveň projednán materiál č. 1/02
1/02
Volba přísedících Okresního soudu Kutná Hora
Usnesení č. 27/19 – ZM volí
pro 20, proti 0, zdržel se 1
paní Ivu Kubicovou, paní Jitku Kubicovou a Jitku Zimmermannovou přísedícími Okresního
soudu Kutná Hora na funkční období 2019-2023.

II.

Dotazy a připomínky občanů

Na dnešním jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy občanů.

III.

Zaslané materiály

Jako první byl projednán doplněný bod 1/07 – volba člena rady
1/07
Volba člena rady
Usnesení č. 28/19 – ZM I. bere na vědomí
pro 15, proti 0, zdržel se
0
rezignaci Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora – Šipší, 284 01, na funkci člena Rady města
Kutná Hora
II. volí
Paní Soňu Žáčkovou, 284 01 Kutná Hora členkou Rady města Kutná Hora.
Pan starosta informoval o vzdání se pozice člena rady Ing. Pilce v souvislosti s jeho
jmenováním jednatelem městské společnosti. Po dohodě s Ing. Pilcem je navržena na
členku rady paní Soňa Žáčková. Poté požádal o návrhy členů do volební komise:
J. Krausem byl navržen Ing. Králik
M.Krčíkem byla navržena L.Frankovicová
Bc. Drtinou byl navržen MUDr. Havlovic
S.Žáčkovou byl navržen Ing. Pilc
RNDr. Šancem byla navržena Mgr. Vepřková
RNDr. Otrubou byl navržen MUDr. Procházka
Mgr. Šnajdrem byl navržen Bc. Drtina
Ing. Daczickou byl navržen Mgr. Ptáček
Volební komise byla schválena většinou 23 hlasů.
Ze svého středu vybrala mluvčího – MUDr. Havlovice, který se ujal samotného průběhu
volby, a na tuto dobu bylo přerušeno jednání.
MUDr. Havlovic poté vyhlásil výsledky – pro paní Soňu Žáčkovou hlasovalo 15 zastupitelů
a byla tedy zvolena do funkce členky rady města.
Pan starosta jí poblahopřál a paní Žáčková poté poděkovala za důvěru s tím, že se bude
snažit zastávat tuto funkci co nejzodpovědněji.
2. MATERIÁLY EKONOMICKÉHO ODBORU
2/01
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2018
Usnesení č. 29/19 – ZM bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018.
2/02
Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4-6

pro 24, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 30/19 – ZM schvaluje
pro 22, proti 0, zdržel se
2
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 – kterým dochází k navýšení
rozpočtových prostředků roku 2019 z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2017
ve výši 5 399 984,39 Kč
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 – kterým dochází navýšení
rozpočtových prostředků roku 2019 dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku
2018 ve výši 5 473 680 Kč
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 – navýšení rozpočtových prostředků
roku 2019 převodem z depozitního účtu ve výši 3 766 365 Kč.
2/03
Zápis z finančního výboru
Usnesení č. 31/19 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 0, zdržel se
1
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12. 3. 2019.
Zápis okomentoval předseda FV Ing. Jirásek a uvedl, že byl přizván jednatel Technických
služeb K. Hora, aby si objasnili některé skutečnosti, a na příštím jednání budou učiněny
konkrétní závěry (Ing. Králik doporučil zabývat se i navyšováním cen prací).
Ing. Kukla doporučil, aby v otázce příspěvků na žáky byla kontaktována sportovní
komise, která vysvětlí celý systém přidělování prostředků, což potvrdil i Mgr. Ptáček.
3. MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU
3/01
Uzavření dohody o přistoupení k dluhu
Usnesení č. 32/19 – ZM schvaluje
pro 21, proti 0, zdržel se 2
uzavření dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o splátkách dle žádosti paní Věry T.
3/02
Bezúplatné nabytí části pozemku v K. Hoře (Stř. kraj)
Usnesení č. 33/19 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 0
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3246/3 o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu
č. 3967-175/2018 pozemek p.č. 3246/32) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná
Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5,
ve
správě Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, IČO 00509965, se
sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
3/03
Dražba nemovitostí v Utěšenovicích
Usnesení č. 34/19 – ZM bere na vědomí
pro 23, proti 0, zdržel se 1
a) nevyužití smluvního předkupního práva Města Kutná Hora k pozemku p.č. st. 75 o
výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a k pozemku p.č. 488/7 o výměře
241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice
b) neúčast Města Kutná Hora v elektronické dražbě p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož
součástí je stavba č.e. 257 a pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú.
Útěšenovice dle dražební vyhlášky pod spisovou značkou 156 EJ 2/19 Exekutorského
úřadu Praha – západ, se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5.
3/04
Směna částí pozemků v K. Hoře (UNIPETROL – Benzina)
Usnesení č. 35/19 – ZM neschvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 0
směnu části pozemku p. č. 688/1 v k. ú. KH o výměře cca 1.700 m2 za část pozemku p.
č. 688/2 v k. ú. KH o výměře cca 790 m2 s doplatkem ve prospěch města.
3/05
Prodej části pozemku v K. Hoře
Usnesení č. 36/19 – ZM neschvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 0
prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům
Veaceslavu a Liudmile Danilov.
3/06
Odkup části pozemku v K. Hoře
Usnesení č. 37/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 0
odkoupení části pozemku p. č. 3432 o výměře 7 m2, včetně všech součástí a
příslušenství,
v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Pavla Čečetky za celkovou
kupní cenu ve výši 1.400,- Kč.
3/07
Odkup části pozemku v K. Hoře
Usnesení č. 38/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 0
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odkoupení části pozemku p. č. 3424 o výměře 14 m2, včetně všech součástí a
příslušenství,
v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků paní Vlastimily
Krulišové (podíl ve výši 4/8) a pana Klementa Bureše, (podíl ve výši 4/8) za celkovou
kupní
cenu ve výši 2.800,- Kč.
3/08
Odkup pozemků v K. Hoře, Sedlci a Neškaredicích
Usnesení č. 39/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 0
odkup pozemků p. č. 772/13 o výměře 79 m2, p. č. 772/49 o výměře 373 m2, p. č. 764
o
výměře 697 m2 a p. č. 770/1 o výměře 2.348 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, p. č.
141/3
o výměře 92 m2 v k. ú. Neškaredice a p. č. 4140/32 o výměře 41 m2, p. č. 4140/34 o
výměře 119 m2, p. č. 4140/19 o výměře 1.044 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví
Města
Kutná Hora od vlastníka Státní statek Čáslav v likvidaci za celkovou kupní cenu ve výši
177.380 Kč.
3/09
Rozpočtové opatření OSM č. 2/19
Usnesení č. 40/19 – ZM schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se 0
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/19, kterým dochází k vytvoření dvou
nových příjmových položek, a to položky lesní porosty – pojistné plnění ve výši 526.515,- Kč a položky Václavské nám. 182 – pojistné plnění ve výši 125.432,-- Kč s tím, že ve
stejné výši nových příjmových položek (651.947,-- Kč) dojde k navýšení výdajů zřízením
nové výdajové investiční položky DDM Dominik – rekonstrukce topení.
4. MATERIÁLY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
4/01
Rozdělení prostředků z Fondu regenerace na rok 2019
Usnesení č. 41/19 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdržel se 1
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu regenerace
města Kutné Hory pro rok 2019.
Ing. Jirásek měl dotaz, jakým způsobem jsou prostředky rozdělovány (vysvětlil Bc. Drtina
společně s MUDr. Procházkou a RNDr. Otrubou – žádný systém být nemůže vzhledem
k tomu, že každý objekt je jiný a i opravy se týkají rozdílných věcí, vychází se zpravidla
z rozpočtu na plánované práce)
Mgr. Ptáček upozornil na nepoměr prostředků pro právnické a fyzické osoby a prostředků
pro objekty církevní (vysvětlil Mgr. Šnajdr – všechny žádosti jsou rozděleny podle
zapsání v seznamu památek či umístění v MPR, kromě toho opravy církevních objektů
jsou většinou velmi nákladné)
4/02
Rozdělení prostředků na jednotlivé akce z PR MPR MK ČR
Usnesení č. 42/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na tyto akce: Morový sloup Šultysova
ulice, parapetní zeď se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí, Kamenný dům
Václavské náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, Opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a
Hrádek čp. 28 Barborská ulice.
Ing. Jirásek upozornil na nesrovnalost v důvodové zprávě, již by se nemělo opakovat.
4/03
K žádosti o investiční dotaci – TJ Sokol Kaňk
MATERIÁL STAŽENÝ ZM ne/souhlasí
s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí investiční dotace ve výši
150 000,- Kč na zakoupení a instalaci sanitárního kontejneru.
Dlouhá diskuse se rozpoutala nad předloženým materiálem a zaměřila se především na
otázku, zda bylo se Sokolem Kaňk jednáno, možnost pomoci při zpracování žádosti a
jaké řešení by bylo přijatelné pro obě strany. Zároveň RNDr. Šanc upozornil na nešťastně
navržené usnesení a diskusi ukončila Mgr. Vepřková s tím, že se jedná o nekoncepční
postup, upozornila, že na Klimešce si volejbalisté financují hřiště sami a doporučila řešit
koncepčně a materiál stáhnout.
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Mgr. Šnajdr materiál stáhl s tím, že Sokol žádost dopracuje s metodickou podporou
města.
4/04
K rozdělení prostředků na registrované žáky v r. 2019
Usnesení č. 43/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se
1
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 – přesun prostředků z položky
Sportovní oddíly – registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní
oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2019 pro
jednotlivé sportovní oddíly – registrovaní žáci.
5. MATERIÁLY ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚP
5/01
Rozdělení prostředků z FRB na r. 2019
Usnesení č. 44/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu,
kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
6. MATERIÁLY ODBORU INVESTIC
Dotazy zastupitelů zodpověděl Ing. Janál, vedoucí odboru investic.
6/01 Dotace na rekonstrukci ul. Fučíkova
Usnesení č. 45/19 – ZM I. schvaluje
pro 24, proti 0, zdržel se
0
Jmenování místostarostky Sylvie Doušové členem Řídícího výboru akce "Revitalizace
Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012,
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.
II. ukládá
Odboru investic provést administrativní kroky spojené s novým členstvím.
6/50 Dodatečné povolení stavby garáže
Usnesení č. 46/19 – ZM souhlasí
pro 23, proti 0, zdržel se
1
s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku parc.č. 892/1 v k.ú. Kutná Hora ve
vlastnictví Města Kutná Hora.
7. MATERIÁLY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Dotazy zastupitelů zodpověděl Bc. Marián Šlesingr, vedoucí odboru SVZ.
7/01 Rozdělení dotací na sociální služby pro rok 2019
Usnesení č. 47/19 – ZM souhlasí
pro 22, proti 0, zdržel se 2
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2019 na základě přijatých žádostí a
s veřejnoprávními smlouvami k níže uvedeným dotacím:
1. Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Krizová pomoc,
ve výši 164 336,- Kč
2. Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Telefonická krizová
pomoc, ve výši 127 850,- Kč
3. DIGNO (důstojnost) z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Osobní
asistence, ve výši 81 738,- Kč
4. Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hippoterapii na registrovanou sociální službu pod
názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa, ve výši 87 918,- Kč
5. Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hippoterapii na registrovanou sociální službu pod
názvem: Sociální rehabilitace Astra, ve výši 58 011,- Kč
6. Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, Klubus, 47 262,- Kč
7. Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní
programy, ve výši 70 370,- Kč
8. Život PLUS, z.ú. na registrovanou sociální službu pod názvem: Tísňová péče,
ve výši 113 992,- Kč

5

9. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na
registrovanou
sociální
službu
pod
názvem:
Sociální
poradenství,
ve výši 19 618,- Kč
10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na
registrovanou sociální službu pod názvem: Sociálně aktivizační služba (pro seniory
a zdravotně postižené), ve výši 20 726,- Kč
11. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod
názvem: Sociální poradenství pro migranty, ve výši 22 634,- Kč
12. Cesta životem bez bariér, z.s. na registrovanou sociální službu pod názvem:
Odlehčovací služba pro rodiny pečující o handicapované děti, mládež a mladé
dospělé, ve výši 48 039,- Kč
13. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Odborné sociální poradenství, ve výši 215 518,- Kč
14. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Sociální rehabilitace při středisku Duhové Atrium, ve výši 58 850,- Kč
15. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
ve výši 98 498,- Kč
16. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve výši 167 970,- Kč.
17. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Charitní pečovatelská služba při středisku Duhové Atrium, ve výši 96 728,- Kč
18. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Sociálně terapeutická dílna, ve výši 67 064,- KČ
19. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Raná péče Na Sioně, ve výši 90 918,- Kč
20. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Sociální rehabilitace, ve výši 144 899,- KČ
21. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Čtyřlístek – aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 193 961,- Kč
22. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Nízkoprahové denní centrum při středisku Duhové Atrium, ve výši 65 242,- Kč
23. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Noclehárna při středisku Duhové Atrium, ve výši 124 093,- Kč
24. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Terénní programy při středisku Duhové Atrium, ve výši 104 775,- Kč
25. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně, ve výši 77 859,- Kč
26. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Terénní programy Racek, ve výši 87 344,- Kč
27. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Kutná Hora,
na činnost sociálního charakteru pod názvem:
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, ve výši 37 244,- Kč
28. Oblastní charita Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem:
Dobrovolnické centrum, ve výši 37 244,- Kč
29. SK Barbora, z. s., na činnost sociálního charakteru pod názvem: Osvětová, školící
a hospodářská činnost v oblasti potravinové pomoci, ve výši 27 111,- Kč.
30. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná
Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Aktivizační služby pro osoby
se zdravotním postižením, ve výši 16.520,- Kč
31. Asociace rodičů a přátel a zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB "Sluníčko",
na činnost sociálního charakteru pod názvem: Integrace a klubová činnost,
volnočasové aktivity, ve výši 32 311,- Kč
RNDr. Šanc pochválil dobře zpracovaný materiál, za kterým je vidět velký kus práce
sociální komise.
8. MATERIÁLY ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU
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8/01 Zápisy z kontrolního výboru
Usnesení č. 48/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
a) Zápis č. KV-01/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaného dne 22.01.2019.
b) Zápis č. KV-02/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
konaného dne 26.02.2019.
K.Špalková vznesla dotaz, zda jsou již materiály ZM a RM zpřístupněny i členům
kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva (mst. Šnajdr uvedl, že
IT připravuje schránku, kam budou moci členové vstupovat, ale materiály rady jim budou
zpřístupněny až po jednání).
Mgr. Šnajdr upozornil, jaké pravomoci má kontrolní výbor, který by si měl udělat plán
kontrol a ten předložit ke schválení zastupitelstvu. Kritizoval jednu z kontrol, kdy členové
KV přišli na jednání DR společnosti (M.Krčík vznesl námitku proti předkládání plánu
kontrol KV ke schválení zastupitelstvu; Ing. Daczická uvedla, že všechny DR jsou složeny
ze členů koalice a jako hosté se jistě někdo z opozice zúčastnit může).
Na závěr vystoupila pí Buřičová, členka KV, která uvedla, že jim šlo o zmapování procesů
a v nastavených kontrolách budou pokračovat.
10. MATERIÁLY ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
10/01 Úhrada prokazatelné ztráty – linka PID č. 381
Usnesení č. 49/19 – ZM souhlasí
pro 24, proti 0, zdržel se 0
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské
integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381
Praha, Háje - Kutná Hora, aut. st. na rok 2019 - Dodatek č. 13.
10/02 Dohoda s Hlízovem ohledně MAD
Usnesení č. 50/19 – ZM souhlasí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Hlízov a městem Kutná Hora a společností
ARRIVA Východní Čechy a.s. jako vedlejším účastníkem.
V. Veselý měl dotaz, zda je stanovené, které linky budou do Hlízova zajíždět a zda
některé budou jezdit přes Kaňk, kde je spojení standardně špatné (Mgr. Šnajdr – bude
zajíždět linka 1 ve čtyřech spojích, s propojením na Kaňk se v současné době nepočítá.
Nicméně pracovní skupina se bude otázkou MAD na Kaňk zabývat).
1. MATERIÁLY KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
1/01
Zápisy z osadních výborů
Usnesení č. 51/19 – ZM I. bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 31. 01. 2019
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 30. 01. a 26. 02. 2019
c) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 02. 2019
d) zápis Osadního výboru Žižkov. Vrchlice ze dne 14.3.2019.
II. jmenuje
paní Mgr. Radku Krejčí členkou Osadního výboru Kaňk.
Ing. Viktora – slyšel, že se na Kaňku připravuje nějaká petice (M. Krčík – lidé stále
nejsou spokojeni se stavem komunikací, propady byly vždy za provozu dolů, dnes jsou
propady způsobovány přetížením silnic kamiony).
1/03
Změna termínu květnového jednání ZM
Usnesení č. 52/19 – ZM schvaluje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
změnu termínu květnového jednání ZM – jednání se uskuteční v úterý dne 14. 5. 2019.
1/04
Změny v Osadním výboru Kaňk
Usnesení č. 53/19 – ZM I. bere na vědomí
pro 25, proti 0, zdržel se 0
rezignaci paní Jany Lengerové na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Kaňk.
II. jmenuje
s okamžitou platností předsedou Osadního výboru Kaňk pana Ing. Maxe Kubáta.
1/05
Jmenování členů a předsedů osadních výborů
Usnesení č. 54/19 – ZM I. určuje
pro 23, proti 0, zdržel se 2
počty členů a složení osadních výborů takto:
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a) Osadní výbor Hlouška - 15 členů – Jiří Plecitý, Jaroslav Kropáček, Miroslava Jánská,
Iva Němcová, Martin Běhounek, Petra Formáčková, Petra Koudelková, Kateřina Daczická,
Michal Králik, Věra Žáčková, Jiří Beránek, Romana Beránková, Veronika Štroblová,
Robert Svoboda a Ondřej Knopp.
b) Osadní výbor Šipší - 15 členů – Hana Žampachová, Aleš Kerner, Alexandr Špalek,
Martin Hlavatý, Svatava Keltnerová, Martin Suchánek, Josef Krištof, Zdeňka Balšánková,
Ondřej Skřivan, Juraj Kozák, Tomáš Pilc, František Záleský, Ivan Kapusta, Jan Lenk a
Petr Vávra.
II. jmenuje
a) Předsedkyní Osadního výboru Hlouška paní Ing. Kateřinu Daczickou
b) Předsedou Osadního výboru Šipší pana Martina Suchánka.
Ing. Jirásek informoval o jednání s paní Daňkovou, která přislíbila, že bude pro OV Šipší
dělat administrátora – všichni vzali tuto skutečnost na vědomí.
1/06
Rozšíření památkové ochrany - hřbitov
Usnesení č. 55/19 – ZM schvaluje
pro 25, proti 0, zdržel se 0
převod čtyř hrobek s náhrobky a oplocením, třech litinových náhrobků a jednoho
kamenného náhrobku s oplocením do majetku Města Kutná Hora, a to:
1) hrobka Josefy Heinrichové, umístění sektor III, řada 3, čísla 61/62, opuštěna od roku
1930
2) litinový náhrobek rodiny Benešových, umístění sektor VII, řada 3, číslo 87, opuštěn od
roku 1953
3) litinový náhrobek rodiny Jelínkových, umístění sektor III, řada 1, číslo 18 (dnes v
depozitu Správy hřbitova), opuštěn od roku 1888
4) litinový náhrobek rodiny Němčických, umístění sektor VII, řada 5, číslo 158, opuštěn
od roku 1919
5) náhrobek rodiny Hlavových, umístění sektor II, řada 2, čísla 17/18, opuštěn od roku
1902
6) hrobka rodiny Raabových, umístění sektor R, řada 2, číslo 2, opuštěna od roku 1925
7) hrobka rodiny Kalinových, umístění sektor III, řada 3, číslo 2, opuštěna od roku 1961
8) hrobka rodiny Vlasákových, umístění sektor V, řada 1, čísla 14/15, opuštěna od roku
1940.
Materiál okomentoval předkladatel p. Kraus s tím, že je to krok prospěšný a doufá, že
podpoří i Ministerstvo kultury.
M. Hlavatý poděkoval p. Krausovi za jeho práci na hřbitovech, což chválí většina občanů.
Dotaz měl ohledně ročních nákladů, které vyplývají z přijatého usnesení (p. Kraus – je
těžké odhadnout neb každá rekonstrukce je jinak náročná)

V.

Dotazy a připomínky zastupitelů města

Martin Hlavatý
- Na své připomínky z ledna dostal odpovědi jen z TO INV, ale od rady, na kterou
byly směrovány nikoli, takže vznáší novou – jak RM projednala připomínky 1-8/19
a 1-9/19 a jaké závěry přijala
Požádal tajemníka o zaslání závěrů průzkumu názorů občanů na práci MÚ
- Cyklostezka – chodník na Kaňk – upozornil na splavování hlíny a štěrku z příkopu
u chodníku; nedodržování zásad ochrany ovzduší – tento materiál po vysušení se
vznáší jako prach nad sídlištěm – město by mělo jít příkladem a úklid po stavbě
provést.
- Od příštího roku se nebudou zasílat složenky – proč k tomuto kroku bylo
přistoupeno a zda bude ekonomicky výhodné
- Přechod přes trať z ulice Zelenkova – po rekonstrukci trati je štěrkový přechod
nesnadné překonávat zejména pro cyklisty či matky s kočárky – požádat SŽDC o
úpravu panelem či mlatem
Ing. Zdeněk Jirásek
- V programovém prohlášení koalice postrádá zmínku o aktivitách pro seniory,
kterých ve městě každoročně přibývá – zda jde také o prioritu a pokud ano pak
požádal o nějaký koncepční materiál – byl dán ÚKOL Mgr. Doušové a RNDr.
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Otrubovi – zpracovat analýzu a koncept rozvoje této oblasti do června
2019.
Kateřina Špalková
- Chválila pěknou akci pořádanou Klubem rodáků
- Zda se někdo zabývá možností zlepšení stavu krytého plaveckého bazénu
vzhledem k tomu, že se nejedná o městský majetek (Mgr. Šnajdr – řeší se již
dlouho a v příštím týdnu se bude dále jednat s p. Šimůnkem)
Milan Krčík
- Doporučil položení skruží u chodníku Sedlec – Kaňk, aby nedocházelo ke
splavování
- Chválil provoz a obsluhu sběrného dvora – slyší ze všech stan jen chválu

VI.

Různé, závěr

Mgr. Doušová
- Vysvětlila, že nyní probíhá seřizování veřejného osvětlení na sídlišti Šipší, takže
stávající stav ještě není konečný (M. Hlavatý jde ještě o jinou lokalitu)
- Informovala o postupu přípravy nového územního plánu města – nyní se bude
zjišťovat stanovisko Kraje, poté bude veřejné projednání a rozhodnutí o
námitkách. Dle podmínek dotace musí být územní plán přijat do 31. 12. 2019.
- Nabídla zastupitelům možnost školení v oblasti ochrany osobních údajů – GDPR.
Školení by bylo možné uskutečnit zde v podvečerních hodinách – v případě zájmu
musí dát zastupitelé vědět do konce týdne přímo paní místostarostce.
Ing. Josef Viktora
- Informoval o jednáních ohledně kutnohorské nemocnice – pracovní skupina se
pravidelně schází a on dochází i do pracovní skupiny Kraje. Výsledky se zdají být
pozitivní – je nový ředitel nemocnice, nový primář chirurgie, stanoveno 46 lůžek
interny, 30 lůžek chirurgie a 9 lůžek JIP a NIP. Ředitel kolínské nemocnice musí
brát naši nemocnici jako partnera a bude i možnost mít zástupce v dozorčím
orgánu. Chválil přínos MUDr. Jana i MUDr. Jiřího Havlovice. MUDr. Jan Havlovic
pana starostu doplnil s tím, že vývoj je pozitivní, ač jednotlivá jednání jsou
náročná a je rád, že požadavky města jsou respektovány. Z Kraje je uvolněno 9
mil. Kč a připravuje se zřízení kontrolního orgánu. Město by každopádně mělo
s nemocnicí úzce spolupracovat.
- Informoval o telefonátu a dopisu našeho velvyslance v Bulharsku s nabídkou
spolupráce a partnerství s městem Samokov – je otázkou, zda rozšiřovat počet
partnerských měst (RNDr. Šanc doporučil spíše se soustředit na spolupráci se
stávajícími partnerskými městy, protože nabídek je mnoho. Pokud by byla vůle
k rozšíření, pak si vybírat města podobná nebo se zaměřit na země rozvojové
s cílem jim pomoci). Po zkusmém hlasování bylo pouze 6 zastupitelů pro.
- Otázka na M. Hlavatého, zda trvá na změně pořadí materiálů předkládaných do
ZM – působí to trochu zmatky (M. Hlavatý uvedl, že jednání ZM svolává rada a ta
si může stanovit, jak budou materiály předkládány; Ing. Králik doporučil vrátit se
k zavedenému pořádku)
Lenka Frankovicová
Pozvala zastupitele na sobotu od 10:00 do štábního domku v GASK, kde bude již 9.
ročník Wolkrova Prostějova – recitace mládeže.
Ing. Jiří Kukla
Obšírně vysvětlil nabídku GBA Praha na využití haly Klimeška s tím, že by došlo i
k přesídlení do Kutné Hory. Vysvětlil všechny výhody včetně spolupráce se školami a
propagací města – řeší to pracovní skupina a je třeba rozhodnout co nejdříve.
Ing. Kateřina Daczická
Pozvala všechny přítomné na vzpomínkový pořad k připomínce „živých pochodní“ roku
1969, který se uskuteční 14.4.2019 v refektáři GASK.
Pan starosta Ing. Josef Viktora ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
Z jednání ZM je pořízen videozáznam a zvukový záznam včetně přehledů o
hlasování k jednotlivým usnesením, je uložen v kanceláři tajemníka u originálu
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zápisu. Přijatá usnesení, zápis z jednání a záznam o hlasování jsou zveřejněny i
na webových stránkách samosprávy – www.mu.kutnahora.cz .
Ověřovatelé

zápisu

Lenka Frankovicová, členka ZM

Soňa Žáčková, členka ZM
Ing. Josef Viktora, starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta

Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Zapsala: Eva Hnátková
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