Důvodové zprávy Zastupitelstva města KH 14. 5. 2019

Odbor kanceláře tajemníka
1/01 zápisy z osadních výborů
Zápisy byly předány vedení města a kompetentním odborům k zajištění dotazů a
připomínek OsV (odpovědi na připomínky přiloženy pod zápisy OsV).
Zápisy osadních výborů jsou zveřejňovány prostřednictvím kanceláře tajemníka na
webových stránkách: http://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
1/02 vstup do spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Město Kutná Hora má zájem vstoupit do Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Jedná se
o zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je integrovaný přístup k dopravě a
veřejnému prostoru ve městech.
Cílem Partnerství pro městskou mobilitu jsou zejména:
-Design ulice - pozvednout úroveň veřejných prostranství, město pro lidi
-Mobilita – podpora udržitelných forem dopravy po městě (pěší, cyklo, MHD, …)
-Inovace – využití moderních technologií, inovativní řešení, sdílené služby atp.
-Občan, participace – změny ve městě se plánují v úzké spolupráci s občany
-Komunikace – příklady dobré praxe táhnou
Výhody pro členy / pro naše město:
-Přímý vliv na tvorbu vládní koncepce městské mobility a další legislativy
-Členství v komunikační platformě – přístup k informacím, poradenství, odborná pomoc
-Katalog příkladů dobré praxe
-Putovní výstavy
-Odborné konference, semináře, školení na téma městské mobility a veřejného prostoru
-Spolupodílení se na vytváření nástrojů financování pro města a obce (dotační programy)
-Možnost čerpání financí z těchto zdrojů financování
-Možnost realizovat pilotní projekty s partnery ze soukromého sektoru
Rada města doporučila vstoupit do spolku usnesením č. 324/19 ze dne 24.4.2019.
1/03 k možnému využití sportovní haly Klimeška
Zástupci basketbalové akademie (dále jen GBA) projevili v lednu letošního roku zájem
o dlouhodobé využití sportovní haly Klimeška. První jednání s nimi proběhlo dne
16.1.2019 v 16,00 hod. u starosty města.
Za účelem řešení projektu ve vztahu k městu byla zřízena pracovní skupina ve složení
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, Ing. Jiří Kukla, Ing. Tomáš Pilc a Ing. Michal Vavák.
Proběhla řada jednání a dne 10.4.2019 byla na Radě města projednána informativní
zpráva k využití sportovní haly basketbalovou akademií. Zástupci sportovní komise zde
opět vyjádřili obavy z upřednostnění akademie před domácími oddíly a nevidí časový
prostor pro zápasy především ve středu, kdy je hala využita domácími oddíly s tím, že
také o víkendech probíhají na hale různé akce. Co se týče využití ubytovny manažer
uvedl, že by potřeboval mít alespoň 50% lůžek k dispozici pro jednorázové akce.
Zástupci akademie nemají problém tento požadavek respektovat. Naopak v případě
potřeby manažera haly mít k dispozici celé ubytovací kapacity mají zajištěno ubytování
nedaleko sportovní haly.
Návrh Smlouvy obdrželo GBA 25.4.2019, doplněný jej zaslalo elektronickou poštou dne
29.4.2019 na OSM. Z jednání je jasně vidět, že není problémem, aby halu v časech 6,00
hod. až 15,00 hod. basketbalová akademie využívala a naplnila v podstatě prázdnou
kapacitu. Závěrem je ještě potřebné informovat, že basketbalová akademie má zájem o
trénování v hale a hraní mistrovských utkání v ní alespoň složkou dospělých. Pro složky
U19 a případně U17 jsou předběžně domluveni o využití jiných vyhovujících sportovišť
v K.Hoře. Od Města nevyžaduje žádné finanční prostředky na provoz ani na svou činnost.
1/04

k zadání úkolu kontrolnímu výboru

Pan J. Kraus, člen rady města doporučuje pověření Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
prověřením objednání právních služeb bývalým starostou, které nemá oporu v usnesení
RM či ZM a předkladatel se domnívá, že k objednání právních služeb neměl oprávnění ani
oporu v zákonech. Pokud zastupitel Martin Starý do zahájení jednání zastupitelstva
doloží rozhodnutí RM a odkaz na právní předpisy ospravedlňující jeho jednání, návrh
k pověření KV stáhnu z programu ještě před jeho schválením.
1/05 zřízení nového osadního výboru
Na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora 18. 12. 2018 bylo usn. č. 192/18
rozhodnuto o zřízení Osadního výboru Hlouška. Prakticky ihned na prvním zasedání
tohoto výboru bylo zjevné (a následně bylo odsouhlaseno i v obecné diskusi
jmenovaných členů OV), že městská část Hlouška je tvořena dvěma prostorově
vymezenými a z pohledu zájmu obyvatel naprosto odlišnými částmi – tedy částí
skládající se z činžovních domů zpravidla na sídlišti a rodinných domů v oblasti Lorec,
Siefertovy sady, Třešňovka a okolí. Zástupci obou oblastí městské části se shodli na tom,
že by bylo vhodné tyto dvě oblasti v rámci OsV oddělit. Vzhledem ke skutečnosti, že
městská část Hlouška je co do plochy i počtu obyvatel největší městskou částí, i po
případném rozdělení na oblasti působení dvou osadních výborů bude menší část (OV
Třešňovka – Horní Hlouška) co do počtu obyvatel větší, než řada současných OV. Proto
byl předložen návrh na ustanovení tohoto nového osadního výboru.
Ekonomický odbor
2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 3. 2019
Předkládaný materiál obsahuje přehled plnění rozpočtu města k 31.3.2019 s komentářem
ve struktuře schváleného rozpočtu.
Zveřejněno zde: https://mu.kutnahora.cz/mu/rozpoctove-a-ucetni-informace
2/02 Obnovení kontokorentního úvěru
Město Kutná Hora má s ČS a.s. uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši
15 mil. Kč. Kontokorent je používán pro vyrovnání případné nepravidelnosti finančních
toků při financování provozu města. Kontokorent nebyl v loňském roce čerpán.
V letošním roce nebyl dosud čerpán, lze však očekávat, že v důsledku potřeby
předfinancování dotačních podílů probíhajících investičních akcí, začne být využíván.
Město neplatí závazkovou provizi z rezervovaných zdrojů. Předpokládáme, že úroková
sazba bude obdobně příznivá, jako ve smlouvě stávající /1M PRIBOR+0,35/. Stávající
úvěr je splatný 29.6.2019.
S obnovou kontokorentního úvěru ve stávající výši je počítáno ve schváleném rozpočtu
na rok 2019.
2/03 Zápis Finančního výboru
Odbor správy majetku
3/01 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
ČR-ÚZSVM je vlastníkem pozemků, na nichž byly vybudovány ostrůvky k chodníku v ul.
Masarykova. Město Kutná Hora požádalo ÚZSVM o jejich bezúplatný převod.
3/02 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
ČR–ÚZSVM je vlastníkem pozemků, na nichž se nachází část veřejného chodníku v ul.
Masarykova, část přilehlé místní komunikace v majetku města a dále veřejná zeleň.
Město Kutná Hora požádalo ÚZSVM o jejich bezúplatný převod.
3/03 Směna částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (MKH x Dusbabovi, Zimová)
Technické oddělení odboru investic požádalo o narovnání majetkových vztahů
pod stavbou spojovacího chodníku mezi ulicemi Na Výsluní a Vojtěšská v Kutné Hoře.

3/04 Směna částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (MKH x Pekárková, Pospíšilová)
Technické oddělení odboru investic požádalo o narovnání majetkových vztahů pod
stavbou spojovacího chodníku mezi ulicemi Na Výsluní a Vojtěšská v Kutné Hoře.
3/05 Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Líbal)
Pan Líbal požádal o koupi pozemku p. č. 688/7 o výměře 21 m 2 v k. ú. Kutná Hora. Jedná
se o pozemek pod stavbou garáže, která je ve vlastnictví žadatele.
3/06 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Plesník)
Pan Plesník požádal o odkoupení části pozemku p. č. 967 o výměře cca 70 m2
v k. ú. Kutná Hora. Pozemek je z větší části obklopen zástavbou a zahradami
soukromých osob.
3/07 Prodej části pozemku v k. ú. Zhoř u Červ. Janovic (manž. Pospíšilovi)
Manželé Pospíšilovi požádali o koupi pozemku p. č. 768/1 nebo případně jeho části v k. ú.
Zhoř u Červených Janovic.
3/08 Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková)
Paní Havlíčková požádala o prodej části pozemku p. č. 66/1 o výměře cca 15 m 2
v k. ú. Poličany.
3/09 Prodej stavby vodárenského domku a dvou studní v k. ú. Neškaredice
(p. Strnad, pí Nulíčková)
Město Kutná Hora je vlastníkem stavby nefunkčního vodárenského domku na p.č. 195/7
a dvou studní s vodovodem na části p.č. 195/5 a p.č. 195/6 v k.ú. Neškaredice, které
jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví ČR–SPÚ. Vlastníci sousedních pozemků, pan
Josef Strnada paní Marie Nulíčková, byli osloveni s nabídkou jejich odprodeje.
3/10 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (SVJ Družební 602)
Město Kutná Hora je vlastníkem pozemku p.č. 4596/1 v k.ú. Kutná Hora kolem bytového
domu čp. Družební 602 v Kutné Hoře. SVJ požádalo o odprodej části tohoto pozemku za
účelem realizace technického vybavení nemovitosti.
3/11 Odkup pozemků v k. ú. Kutná Hora (FP Majetková a.s.)
Společnost Farma Polabí s. r. o. nabídla Městu Kutná Hora odprodej pozemků
p. č. 4221/122, p. č. 4231 a p. č. 4233, vše v k. ú. Kutná Hora, které jsou
ve vlastnictví společnosti FP majetková a.s.
3/12 Odkup pozemků v k. ú. Perštejnec (Farma Duha, s.r.o.)
Město Kutná Hora obdrželo nabídku na odkup pozemků v k. ú. Perštejnec o celkové
výměře 6.256 m2. Jedná se o pozemky na LV 10107 (krom p. č. 74/52, která je
obhospodařována) společnosti Farma Duha s. r. o.
3/13 Nevyužití předkupního práva na id. 1/9 pozemků v k. ú. Miskovice
Dle § 1124 občanského zákoníku má Město Kutná Hora, jako spoluvlastník pozemků p. č.
337/7 a 380/9 díl 3, oba v k. ú. Miskovice, předkupní právo na spoluvlastnický podíl ve
výši id. 1/9 na pozemku p. č. 337/7 a p. č. 380/9 díl 3 pana M. Macháčka.
3/14 Změna katastrální hranice mezi k. ú. Bylany a k. ú. Kutná Hora
V rámci mapování prováděného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj v k. ú. Bylany
u KH požádala VHS - Maleč, a. s. Katastrální pracoviště Kutná Hora o změnu hranice mezi
k. ú. Bylany u KH a k. ú. Kutá Hora z důvodu zařazení celého areálu úpravny vody U Sv.
Trojice do jednoho katastrálního území, a to k. ú. Bylany u KH, kde se nachází větší část
areálu.
3/15 Informativní zpráva ke směně lesních pozemků (p. Vágner)

Město Kutná Hora je vlastníkem lesních pozemků v sousedství rybníka Katlov (k.ú.
Červené Janovice, k.ú. Zdeslavice u Černín), o jejichž směnu za lesní pozemky v k.ú.
Sedlec u Kutné Hory požádal pan Jakub Vágner.
3/16 Informativní zpráva k žádosti o pronájem rybníku Medenice (p. Vágner)
Pan Jakub Vágner požádal o pronájem rybníku Medenice a přilehlých pozemků vše v k.ú.
Paběnice. Rybník by využíval pro komerční rybolov. Podnájem rybníka požaduje na dobu
25 let s následnou opcí na dalších 25 let a předkupním právem.

Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla vyčleněna položka pro Fond regenerace města
Kutné Hory v částce 2 000 000,- Kč. Fond regenerace se tvoří níže uvedeným způsobem:
z rozpočtu města částka 2 000 000,- Kč; 50% z pronájmu prostor k filmování za období
předchozího roku – v roce 2018 byl příjem od filmařů 0,- Kč; zůstatek minulého roku –
celkový zůstatek z roku 2018 je ve výši 588 282,- Kč; dary nebo příspěvky od fyzických
nebo právnických osob, nadací apod. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na rozpočtové
opatření, kterým dochází k zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku
2018 ve výši 588 282,- Kč.
4/02 Návrh na udělení Čestného občanství města Kutná Hora
Návrh na udělení titulu Čestný občan města Kutná Hora panu Jaroslavu Rezlerovi za jeho
celoživotní postoj k pravdě a poctivosti k řemeslu, dále za jeho „člověčenství“ i vysoké
morální hodnoty.
4/03 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Panu Romanovi Sádlovi
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 90 000,- Kč.
4/04 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Firmě EGUS INVEST a.s.
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 110 000,- Kč.
4/05 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Manželům Grenarovým
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 70 000,- Kč.
4/06 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Panu Tomášovi Dáňovi
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 60 000,- Kč.
4/07 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Manželům Hegerovým byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 110 000,- Kč.

4/08 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Manželům Končickým byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 80 000,- Kč.
4/09 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Panu Radkovi Černému
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 50 000,- Kč.
4/10 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Panu Marianovi Cónovi
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 60 000,- Kč.
4/11 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Panu Petrovi Kolářovi byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 60 000,- Kč.
4/12 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Paní Marii Jarošové byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 50 000,- Kč.
4/13 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Manželům Tihelkovým byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 70 000,- Kč.
4/14 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Paní Markétě Dlouhé byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 50 000,- Kč.
4/15 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Římskokatolické farnosti
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 110 000,- Kč na obnovu kostela Panny Marie Matky
Boží Na Náměti v Kutné Hoře – obnova fasád.
4/16 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Římskokatolické farnosti
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 240 000,- Kč na obnovu budovy Arciděkanství,
Jakubská ulice 1 v Kutné Hoře – obnova fasád.

4/17 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Římskokatolické farnosti
Kutná Hora - Sedlec byl odsouhlasen příspěvek ve výši 250 000,- Kč na obnovu areálu
hřbitova u kostela sv. Vavřince – oprava ohradní zdi.
4/18 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Římskokatolické farnosti
Kutná Hora - Sedlec byl odsouhlasen příspěvek ve výši 210 000,- Kč na obnovu kostela
sv. Vavřince – oprava venkovních omítek včetně restaurování.
4/19 Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 – návratná finanční výpomoc
Zastupitelstvo města schvaluje přesun prostředků ve výši 2 000 000,00 Kč z položky
investiční rezerva na položku návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Základní
škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění realizace
projektu „Učíme přírodní vědy inovativně“. Současně zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uvedené škole.
4/20 Roční monitorovací zpráva UNESCO za rok 2018
Zpráva identifikuje kulturní statek popisem památky zapsané na Seznam UNESCO a
zároveň popisuje ochranu a správu statku. Nejdůležitější je informace o stavu zachování
autenticity (původnosti) památky UNESCO, kde Národní památkový ústav mimo jiného
uvádí, cituji: „Stav nezměněn, autenticita zůstává nadále mimořádně vysoká.“
4/21 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Paní Vandě Pozemské byl
odsouhlasen příspěvek ve výši 60 000,- Kč.
4/22 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Manželům Pospíšilovým
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 50 000,- Kč.
4/23 Uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2019
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém jednání dne 19.3.2019 usnesením č. 41/19
schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu
regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 na jednotlivé akce. Firmě Je plus EM 2016,
s.r.o., panu Ing. Martinovi Bartákovi a Josefovi Bartákovi byl odsouhlasen příspěvek ve
výši 120 000,- Kč.
Odbor regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Informace o pořizování ÚP Kutná Hora
Veřejné projednání návrhu ÚP Kutná Hora se bude konat 27.5.2019 ve 14h v Rytířském
sále Vlašského dvora.
Návrh ÚP Kutná Hora je vystaven k veřejnému nahlédnutí na MÚ Kutná Hora, odbor
regionálního rozvoje a územního plánování a rovněž je zveřejněn na www stránkách:
https://mu.kutnahora.cz/mu/uzemni-plan-kutna-hora.

Odbor investic
6/50 Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o.
V roce 2018 byla odsouhlasena Zakladatelská listina společnosti KH Tebis, s.r.o. Nyní
jednatel společnosti předkládá jejich změny.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Žádost o finanční podporu - Linka bezpečí, z. s.
Je předkládána žádost organizace Krizová linka, z.s. ve věci poskytnutí finanční podpory
ve výši 35.000,- Kč na poskytování registrované sociální služby, telefonická krizová
pomoc. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je toho názoru, že registrovaná sociální
služba telefonická krizová pomoc je na území města Kutná Hora dostatečně zajištěna
prostřednictvím zdejší organizace Povídej, z. s., která zajišťuje jak telefonickou krizovou
pomoc (dle § 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů), tak i ambulantní formu krizové pomoci (dle § 60 citovaného zákona).

