Důvodové zprávy RM 12. 6. 2019
Odbor kanceláře tajemníka
1/01 navýšení pracovníků odboru dopravy a SH
Vysvětlení zpracování - výzva provozovateli - jedná se ze strany správního orgánu o
první úkon před správním řízením, který směřuje k provozovateli vozidla. Pokud
provozovatel vozidla určenou částku do 15 dnů od převzetí uhradí, správní orgán danou
věc tímto ukončí. Pokud však nedojde k uhrazení určené částky nebo dojde k zaplacení
částky po lhůtě splatnosti, což je 16 a další dny, nebo nedojde-li k převzetí obsílky nebo
pokud provozovatel vozidla oznámí správnímu orgánu konkrétního řidiče vozidla v době
spáchání přestupku, pak správní orgán po uplynutí 60 dnů od zjištění přestupku
s provozovatelem vozidla nebo konkrétním řidičem musí zahájit tak zvané správní řízení.
Správní řízení je vedeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – správní řízení musí
být započato oznámením o zahájení správního řízení a vydáním příkazu. V příkazním
řízení je pokuta za přestupek stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích v rozmezí od 1500 Kč do 5000 Kč (v závislosti na výši
překročené rychlosti vozidla snížené o toleranci měřidla – 3 km/h). Pokud přestupce na
daný příkaz podá odpor, zahajuje správní orgán správní řízení dalšími úkony
s přestupcem, což je předvolání k ústnímu projednání, poté možnosti seznámení se se
spisem, sepsání protokolu a následným vydáním rozhodnutí, proti kterému se může
přestupce dále odvolat ke KÚSK (za vedené správní řízení související s vydáním
rozhodnutí se dle zákona ukládají náklady řízení ve výši 1000 Kč). Správní orgán musí
rozhodnout nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne spáchání přestupku, jinak se
přestupek odkládá z důvodu prekluze. Z výše uvedeného popsaného procesu správního
řízení je zřejmé, že stávající pracovníci zajišťující výzvy nejsou schopni a hlavně svým
vzděláním (dle pracovní náplně pracovníci 8 plat. třídy zajišťující administrativní práce)
nesplňují předepsané požadavky na zpracování a vedení správního řízení. Proto,
z důvodu plynulého a v zákonných lhůtách vedeného správního řízení plynoucího z počtu
přestupků, žádám o přijetí nových dvou pracovníků s odpovídajícím vzděláním za účelem
vedení správního řízení. Správní řízení by mělo být ze zákona zahájeno bezodkladně po
odložení předmětné výzvy. V současném obsazení referentů správního řízení (řeší
dopravní nehody, alkohol či drogy za volantem, špatné parkování apod.) není v silách
odboru dopravy nárůst nových správních řízení zajistit (z tabulky je zřejmé, že se jedná o
cca 600 správních řízení – z celkového počtu zjištěných přestupků je to 18%). Pokud
vezmeme celkovou částku, která bude jen ve správním řízení následně uložena, jedná se
o částku 1 715 000 Kč (tj. předběžný výpočet za měsíc prosinec 2018 až březen 2019 viz tabulka), která bude dalším příjmem města kromě příjmu z uložených výzev
provozovatelům. Z toho vyplývá, že dva noví pracovníci nezatíží městský rozpočet,
naopak v dalších měsících městský rozpočet budou výrazně posilovat. Z důvodu již
vzniklého časového zpoždění je nutné přijmou dva pracovníky co nejdříve, neboť správní
řízení počínaje měsícem prosinec nebyla doposud zahájena. Pracovník správního řízení je
schopen za měsíc (20 pracovních dnů) zpracovat a vyřídit cca 80 případů. V současnosti
je ke zpracování 857 případů.
1/02 zápis z komise IT
Zápisy z komisí jsou uveřejněny na webovýcxh stránkách města – zápisy z komise IT na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-informacnich-technologii
1/03 jmenování vedoucí odboru KT
Současná vedoucí odboru paní Eva Hnátková končí pracovní poměr dnem 31.7.2019.
Na základě této skutečnosti bylo vypsáno v souladu se zákonem výběrové řízení.
Uzávěrka tohoto řízení byla dne 24.5.2019. Městský úřad obdržel celkem čtyři přihlášky
do tohoto výběrového řízení.
Dne 10.6.2019 se uskutečnilo výběrové řízení a komise ve složení : Ing. Viktora. Mgr.
Šnajdr, Bc. Šlesingr. Ing. Lehetová, Mgr. Zahradníčková a pí. Hnátková na základě
pohovorů s uchazeči doporučila vybrat na shora uvedenou pracovní pozici Mgr. A.
Kloudovou, která v současné době působí v advokacii.

Na základě tohoto doporučení výběrové komise předložil tajemník Tomáš Hobl radě
města návrh na jmenování paní Mgr. Adély Kloudové, vedoucí odboru kanceláře
tajemníka, tak jak výše uvedeno.
Veškerá dokumentace týkající se předmětného výběrového řízení je založena na
personálním oddělení městského úřadu
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor předkládá návrh harmonogramu přípravy rozpočtu roku 2020.
Harmonogram zpracování rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020
Kdo

Co

Termín

1

SRP

Očekávané příjmy roku 2020 předat EO

30. 8. 2019

2

SRP

Výzva zřízeným obchodním a příspěvkovým organizacím k předložení
návrhu vlastního rozpočtu na 2020

30. 8. 2019

3

EO

Stanovení limitu finančních prostředků jednotlivým SRP na základě
předpokládaných příjmů

4

SRP

Návrh rozpočtu do výše přidělených limitů

5

EO

Zpracování návrhu rozpočtu 2019 dle podkladů SRP

6

VM

Společné projednání návrhu rozpočtu 2020 -VM/RM/ZM(* je na
zvážení na jaké úrovni bude projednáváno) se SRP

7

EO

Promítnutí změn v rozpočtu 2020

8

EO

Zaslání návrhu FV a RM

25. 10. 2019

9

FV

Připomínky FV předané EO

1. 11. 2019

10 EO

Zaslání návrhu Radě města

8. 11. 2019

11 RM

Projednání a doporučení případných úprav rozpočtu

13. 11. 2019

VM
12 FV

Případná další kola projednávání návrhu rozpočtu vedením města a
FV a zapracování změn EO

EO

9. 9. 2019
30. 9. 2019
11. 10. 2019
14. 10. –
23. 10.
2019
24. 10.
2019

14. 11. –
25. 11.
2019

13 RM

Projednání návrhu rozpočtu 2019 a doporučení ZM ke schválení

27. 11. 2019

14 EO

Vyvěšení návrhu rozpočtu na úředních deskách města

29. 11. 2019

15 ZM

Projednání a schválení rozpočtu 2019

17. 12. 2019

Použité zkratky:
ZM

Zastupitelstvo města

RM

Rada města

VM

Vedení města

FV

Finanční výbor

SRP

Správci rozpočtových prostředků

EO

Ekonomický odbor

Odbor správy majetku
3/01 k žádosti p. Čureji – nádvoří Vlašského dvora
Pan Čureja požádal o výpůjčku nádvoří Vlašského dvora za účelem konání hudebního
festivalu dne 13.7.2019 v době od 9.00 hod. do 20.00 hod.
3/02 Návrh k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (pozemek v k.ú. Kutná Hora,
pí Žáčková)
Paní Žáčková požádala o pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 560
m2 z důvodu využití jako přístupové cesty k ostatním pozemkům, které má v pronájmu.
Po
odvisení
záměru
na pronájem je předkládán návrh na uzavření dodatku ke smlouvě.
3/03 Vyhlášení VŘ č. SN 17/19 na pronájem bytu v ul. Puškinská
Na základě doporučení Bytové komise rady města ze dne 27. 5. 2019 předkládá odbor
správy majetku návrh na vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/19 na pronájem bytu č. 1
o velikosti 2+kk,
ve 2. podlaží domu č.p. 661, ul. Puškinská, Kutná Hora
určeného pro nízkopříjmové uchazeče.
3/04 Vyhlášení VŘ č. SN 18/19 na pronájem bytu v ul. Benešova
Na základě doporučení Bytové komise rady města ze dne 27. 5. 2019 předkládá odbor
správy majetku návrh na vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/19 na pronájem bytu č.
11 o velikosti 2+kk,
v 5. podlaží domu č.p. 637, ul. Benešova, Kutná Hora
určeného pro nízkopříjmové uchazeče.
3/05 Vyhlášení VŘ č. SN 19/19 na pronájem bytu v ul. Masarykova
Na základě doporučení Bytové komise rady města ze dne 27. 5. 2019 předkládá odbor
správy majetku návrh na vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/19 na pronájem bytu č. 1
o velikosti 3+kk, v 1. podlaží domu č.p. 302, ul. Masarykova, Kutná Hora s dražbou
nájemného.
3/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 16/19 na umístění a provozování prodejních
automatů (č..p. 178, Radnická ul., KH)

Rada města Kutná Hora dne 24. 4. 2019 schválila vyhlášení výběrového řízení č. SN
16/19 na umístění a provozování 1 prodejního automatu na horké nápoje a 1 prodejního
potravinového automatu v budově úřadovny Městského úřadu v Kutné Hoře na adrese
č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora. Uzávěrka přihlášek byla dne 3. 6. 2019 v 13.00 hod.
Do výběrového řízení podal přihlášku jeden žadatel.
3/07 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Havlíčkovo náměstí 552, KH (p.
Buňka)
V roce 2005 byla mezi Městem Kutná Hora a panem Buňkou uzavřena nájemní smlouva o
nájmu prostor sloužících podnikání v suterénu objektu č.p. 552, Havlíčkovo náměstí,
Kutná Hora za účelem zřízení expozice s tématikou týkající se historie Kutné Hory. Nyní
má pan Buňka zájem část prostor vrátit Městu Kutná Hora, a proto je předložen radě
města návrh na uzavření dodatku týkajícího se vyjmutí části prostor z předmětu nájmu.
3/08 k žádosti o pronájem prostor sloužících podnikání v č.p. 17, Cihlářská ul.,
KH (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
Společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. požádala o pronájem prostor sloužících
podnikání – 1 místnosti v budově č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora – Sedlec za účelem
zázemí řidičů elektrobusů, kterými bude zajištěn částečně provoz MHD v Kutné Hoře.
3/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce – nádvoří Vlašského dvora (OCHOTNICKÝ
SPOLEK TYL z.s.)
OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL z.s. požádal o výpůjčku nádvoří Vlašského dvora a nebytových
prostor – Preghausu v budově č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora za účelem
uvedení historické veselohry „Poslední hřích pana Mikuláše“. Představení by se měla
konat dne 3. 8. 2019, 4. 8. 2019, 10. 8. 2019 a 11. 8. 2019 s tím, že dne 2. 8. 2019 by
proběhla generální zkouška.
3/10 Rozpočtové opatření OSM č. 6/19
Zastupitelstvo města dne 14.5.2019 usnesením č. 104/19 k příspěvku na dotaci
rekonstrukce fotbalového hřiště Lorec schválilo přidělení finanční spoluúčasti k dotaci
z MŠMT, kterou na základě žádosti obdržela Sparta Kutná Hora z.s., U Lorce 57, na
rekonstrukci fotbalového hřiště. Schválená finanční spoluúčast je ve výši 2.160.000,-- Kč
vč. DPH. Z tohoto důvodu předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/19,
kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Sparta – rekonstrukce hřiště ve výši
2.160.000,-- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky Sparta projekt revitalizace
hřiště (410.000,-- Kč) a položky investiční rozpočtová rezerva (1.750.000,--Kč).
3/11 k dohodě o využití sportoviště – hala Klimeška
Materiál byl radou města odložen.
3/12 k provoznímu řádu sportovní haly Klimeška
Materiál byl radou města odložen.
3/13 ke změně ceníku využití sportovní haly Klimeška
Materiál byl radou města odložen.

3/14 sdělení k výsledku poptávkového řízení na VZMR „Výměna oken a dveří,
ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora“
Dne 12.12.2018 odsouhlasila rada města vypsání poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná
443, Kutná Hora“. Dne 31.5.2019 otevřela hodnotící komise obálky s doručenými
nabídkami. Na prvním místě se umístila firma OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim,
s nabídkovou cenou ve výši 471 500,00 Kč včetně DPH. Zakázka bude realizována
z rozpočtové položky odboru správy majetku „Ubytovna Vítězná – okna“.
3/50 Záměr na zřízení předkupního práva – rybník Medenice (p. Vágner)
Město Kutná Hora je vlastníkem rybníka Medenice s okolními pozemky. Pan Vágner
požádal o jejich pronájem ve formě podpachtovní smlouvy a současně také o zřízení
předkupního práva k těmto nemovitostem.
3/51

Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. v k. ú. Sedlec u Kutné
Hory

Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126020972/VB/2 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/4-5, 655/1-2, 5-6 - knn) na pozemku p. č.
654/2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora.
3/52

Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. v k. ú. Sedlec u Kutné
Hory

Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126020970/VB/1 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/7-10 - knn) na pozemku p. č. 654/2 v k. ú.
Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora.
3/53
Hory

Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. v k. ú. Sedlec u Kutné

Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126020971/VB/2 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/1, 655/7-11 - knn) na pozemku p. č. 654/2
v
k.
ú.
Sedlec
u
Kutné
Hory
v
majetku
Města
Kutná
Hora.
3/54 Nevyužití předkupního práva (nemovitosti v k. ú. Lomec u Úmonína)
Na základě § 3056 zákona č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník obdržel odbor správy
majetku nabídku k využití předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. ev. 3
stojící na stavebním pozemku p. č. 126 v k. ú. Lomec u Úmonína, který je v majetku
Města Kutná Hora. Dále majitel stavby nabídl městu odprodej svých tří pozemků, které
jsou v sousedství nabízené stavby.
3/55 Odkup pozemků u hlavního nádraží v Kutné Hoře v k. ú. Sedlec u Kutné
Hory (České dráhy, a.s.)
V předchozích letech požádalo Město Kutná Hora společnost České dráhy, a. s. o prodej
pozemků u hlavního nádraží v Kutné Hoře pro vybudování nových parkovacích míst. V
roce 2017 proběhlo místní šetření za účasti společností ČD, a.s., SŽDC, s. o. a Města
Kutná Hora ohledně zaměření částí předmětných pozemků. Na základě zpracovaného

geometrického plánu nechala spol. České dráhy nově vzniklé pozemky ocenit a zaslala
městu cenovou nabídku.
3/56 Zrušení usnesení RM (zřízení věcného břemene přístupu k rybníku Katlov)
Zrušení usnesení rady města ke zřízení věcného břemene přístupu k rybníku Katlov
v rámci směny lesních pozemků z důvodu nepoužitelnosti geometrického plánu
(digitalizace katastrálního území, KPÚ).
K ODLOŽENÉMU 3/11 Návrh k žádosti o pronájem rybníku Medenice (p. Vágner)
Pan Jakub Vágner požádal o pronájem rybníku Medenice p.č. 1282 a přilehlých pozemků
p.č. 1698 p.č. 1260, p.č. 1264, p.č. 1265, vše v k.ú. Paběnice. Záměr na uzavření smluv
byl předložen na zasedání rady města dne 13.3.2019. Během zveřejnění záměru nebyla
vznesena žádná připomínka. Nyní jsou přeloženy návrhy smluv, které budou dále
projednány na zasedání ZM.
Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - 16
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová
rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora,
Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na částečné finanční zajištění nové
zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I.
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová
rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G.
Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč na
částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale
BIOS.
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová
rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora,
Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na částečné finanční zajištění
odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy.
4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 13
Přesun rozpočtových prostředků ve výši 13 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na
výrobu Kutnohorských listů z důvodu přiložení přílohy „Informace o analýze rizik na
Kaňku“. Prostředky budou přesunuty z Odboru investic – technického oddělení.
4/03 Dotační programy města Kutná Hora – oblast kultura
Rada města Kutné Hora na svém jednání dne 13. 3. 2019 jmenovala usnesením č.
226/19 pracovní skupinu pro úpravu současného grantového systému a financování
kultury v Kutné Hoře ve složení: Mgr. Vít Šnajdr, Martina Bucifal, DiS., Eva Novotná,
DiS., Mgr. Gabriela Jarkulišová, Veronika Lebedová, Mgr. Tomáš Morawski, Josef Krčil,
Mgr. Pavel Ladra. Pracovní skupina zpracovávala základní témata kulturní oblasti
s důrazem na úpravy ve financování kulturních aktivit ve městě Kutná Hora a přechod na
online systém podávání žádostí GRANTYS. Zaměřila se na úpravu stávajícího grantového
systému a finanční podpory občanského sektoru v oblasti kultury (dotace na činnost
organizace – spolky apod.).
4/04 Návrh na zápis změny v údajích ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy
sady 387, Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení
Návrh změny zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy T.
G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2019 na
celkový počet 210 žáků.

Podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola T. G.
Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a
školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2019.
4/05 Zápis sportovní komise
Zápis
komise
sportovní
bude
zveřejněn
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-sportovni

na

webových

stránkách

města

4/06 Dotační programy města Kutná Hora – oblast sport
Návrh znění podmínek dotačních programů a příslušných formulářů v oblasti vzdělávání a
volného času na rok 2020 dle návrhů změn vyjádřených sportovní komisí.
4/07 Zápis komise školské
Zápis školské komise ze dne 27. 5. 2019, který RM bere na vědomí, bude následně
zveřejněn na webových stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-skolska
4/08 Dotační programy města Kutná Hora – oblast vzdělávání a volný čas
Návrh znění podmínek dotačních programů a příslušných formulářů v oblasti vzdělávání a
volného času na rok 2020 dle návrhů změn vyjádřených školskou komisí.
4/09 Dodatek pravidel pro vydávání KH listů
Novela tiskového zákona z r. 2013 zavádí povinnost poskytnout v městském zpravodaji
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva
územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Městský zpravodaj Kutnohorské listy, jehož vydavatelem je Město Kutná Hora, má pro
tyto účely vyčleněny jednu, maximálně dvě strany. Na základě rozhodnutí redakční rady
ze dne 23. května 2019 budou v tištěné podobě Kutnohorských listů zveřejňovány
všechny příspěvky zastupitelů, týkající se aktuálního dění ve městě, i když obsahují
konkrétní jména, kritizující práci jiného člena zastupitelstva či politické strany. Dodatek
směrnice upřesňuje pravidla pro zveřejňování příspěvků v rubrice názory zastupitelů.
4/10 Nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Kutná Hora
Návrhy nenárokové složky platu, tj. odměny pro ředitele škol a školských zařízení jsou
vyjádřením ocenění zodpovědné práce ředitelů v náročných podmínkách škol a školských
zařízení, zejména jejich osobního přístupu k zajištění veškerých oblastí činnosti školy.
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Komise pro strategické plánování a rozvoj města
Zápis z jednání ze dne 20.5.2019
Zveřejněn na stránkách MÚ Kutná Hora, odkaz:
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-strategicke-planovani-a-rozvoj-mesta
5/02 Fond rozvoje bydlení
Poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ
Zápůjčky z FRB jsou poskytované na základě obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory
č. 1/2019 ze dne 22. 1. 2019. Město může dle článku VIII. odst. 1, poskytovat zápůjčky
z FRB i mimo VŘ v případě, že je na účtu dostatek finančních prostředků. Na odbor
regionálního rozvoje a územního plánování byla podána žádost paní JK, Na Studních,
Kutná Hora o poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení mimo výběrové
řízení. V rozpočtu zůstává dostatek financí pro pokrytí i dalších žádostí o zápůjčku.

Odbor investic
6/01 - Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského- změna projektového týmu
Rada města schválila svými usneseními 108/18 a následně 304/18 složení projektového
týmu.
S ohledem na prodloužení realizace projektu o 6 měsíců, tedy do prosince roku 2021,
dále z důvodu aktualizace finančního plánu projektu, potřeb a odbornosti zapojení
jednotlivých osob v rámci realizace projektu a také zejména s ohledem navyšujícího se
počtu a náročnosti aktivit projektu předkládáme ke schválení změny v realizačním týmu
projektu Knihovna. Navrhujeme následující – paní xxxx xxxxxxx bude zastávat od
07/2019 pozici finančního i projektového manažera a tedy bude jí navýšen úvazek.
Současná projektová manažerka xxxx xxxxxxx nebude nadále v týmu pracovat z důvodu
jiných pracovních aktivit. Mzda dosavadní projektové manažerky přejde do pracovního
úvazku xxxx xxxxxxxx. Bude vypuštěna pozice koordinátora stavební části projektu
zastávaná xxxx xxxxxxxx, kterou bude nadále zastávat pan xxxx xxxxxxx za partnera
projektu Město Kutná Hora, bez nároku na mzdu. Úvazek paní účetní xxxx xxxxxxx bude
navýšen od 01/2020 o 0,15 úvazku s ohledem na plánované zvýšení frekvence účetních
dokladů, jejich kontroly, evidenci v účetnictví příjemce dotace a poslední dosud
nezahájený úvazek manažer programových projektových aktivit paní xxxx xxxxxxx bude
zahájen až v 07/2020, oproti plánovanému zahájení v červnu 2019.
S ohledem na tuto změnu dojde k celkové úspoře na mzdových nákladech ve výši 350
tisíc Kč. Veškeré zde uvedené mzdové náklady jsou v rámci projektu uznatelné a tedy
město hradí pouze 10% z těchto částek.
6/02 - Uzavření smlouvy o dílo na dopracování PD rekonstrukce parku
z architektonického hlediska pro akci: „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
V průběhu provádění rekonstrukce parku Pod Vlašským dvorem vznikla potřeba dořešit
některé úseky a detaily z pohledu architekta. Původně zpracovaná dokumentace pro
provádění stavby vycházela z návrhu na etapovité, postupné, přebudování parku dle
finančních možností toho kterého roku. První etapou byla rekonstrukce teras.
V této fázi rozhodlo vedení města o připojení projektu parku k žádosti o dotaci na
Revitalizaci Vlašského dvora. Dlouho nebylo jasné, zda se to připojení podaří, protože
park není součástí Národní kulturní památky. Po poměrně dlouhých konzultacích se
potvrdila možnost zařadit i park do projektu. V této chvíli jsme vyvinuli veškeré úsilí o
dopracování projektu do podoby potřebné k podání žádosti. Při tehdejším i současném
nedostatku projektantů to byl velký problém, a aby se nám to podařilo, museli jsme
oslovit několik projekčních kanceláří s požadavkem řešit problém alespoň po částech.
Výsledkem byl sice pro podání žádosti dostatečný projekt, ale dnes se ukazují právě
nedostatky v architektonické části.
Z uvedeného vyplývá, že pro podání žádosti o dotaci byla použita dokumentace
jednodušší především technického rázu a chybí v ní dopracování některých detailů, jako
je vodní prvek apod. Z důvodu nedostatku času, vzhledem k tomu, že stavba již probíhá,
není možné provést výběrové řízení, proto byl osloven xxxx xxxxxxx. Ten je pro
připomenutí autorem architektonického návrhu na rekonstrukci Sankturinovského domu,
který byl na prezentaci v ZM v minulém roce velmi příznivě přijat a je navíc jako fyzicky
„soused“ na řešení parku i osobně zainteresován. Jeho dosavadní návrhy úprav vnesly do

celkové koncepce parku zajímavé pojetí a novou invenci. Již z prvních návrhů máme za
to, že díky jeho spolupráci se stane z parku zajímavé místo pro lidi.
Navrhovaná cena 700,-Kč/hodinu je velmi korektní. Tato cena je vzhledem k povaze a
rozsahu díla příznivá a je nižší než uvádí honorářový řád. Naší snahou bude i tento
náklad zařadit do uznatelných výdajů dotace. K tomu uvádíme ještě jeden podstatný
údaj. Rekonstrukce teras byla i zpětně zařazena do projektu obnovy parku a jako
uznatelný náklad zpětně uhrazena 6mil. Kč.
6/50 Výroční zpráva s účetní závěrkou společnosti KH Tebis s.r.o. za rok 2018 a
Zápis č. 4/19 z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s r.o. ze dne 16. 5.
2019
Společnost KH Tebis s.r.o. předkládá ke schválení Výroční zprávu a audit společnosti za
rok 2018. Tato zpráva mimo jiné obsahuje účetní závěrku s vykázaným
ziskem společnosti,
6/51 Obnova ciferníků věžních hodin v Malíně kostel sv. apoštolů Jana a Pavla
Město Kutná Hora je vlastníkem hodin umístěných na věži kostela sv. apoštolů Jana a
Pavla v Malíně. Na základě stížností obyvatel Malína na stav a nečitelnost 3ks hodinových
ciferníků přistoupilo technické oddělení k řešení tohoto problému. V současné době jsou
již za hranicí své životnosti a silně napadeny korozí. Jejich pouhá oprava by s ohledem na
další požadovanou životnost byla velmi nerentabilní. Z výše uvedených důvodů bude
přistoupeno k úplné náhradě ciferníků za nově vyrobené při zachování původního
vzhledu.
6/52 Výroční zpráva s účetní závěrkou společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o. za rok 2018 a zápis č. 3/19 z jednání Dozorčí rady společnosti
ze dne 16. 5. 2019
Technické oddělení odboru investic obdrželo dne 5. 6. 2018 zápis dozorčí rady
společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. ze dne 16. 5. 2019 a Výroční zprávu
společnosti za rok 2018.
6/53 Zápis Komise dopravní
Zápis zveřejněn na: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-dopravni
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/1 Pravidla Programu pro poskytování dotací na soc. účely pro rok 2020
Pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na sociální účely
pro rok 2020 byla souběžně předložena Radě města Kutná Hora k projednání na
den 12.6.2019. V době podání návrhu tedy nešlo předjímat rozhodnutí rady města Kutná
Hora.
Při reflexi celého procesu od podání žádosti, jejího hodnocení, přidělení dotace a její
vypořádání a kontrolu jsme po poradě s vedením města dospěli k závěru, že je třeba
aktualizovat Pravidla tak, aby zajistila rovný přístup; objektivitu; transparentnost;
efektivitu a hospodárnost vynakládaných prostředků; možnost kontroly; a vyloučila střet
zájmů při rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města na podporu registrovaných
sociálních služeb i aktivit sociálního charakteru na území města Kutná Hora.

7/2 Zápis z jednání komise pro sociální záležitosti
Zápis z jednání ze dne 29.5.2019
Zveřejněn na stránkách MÚ Kutná Hora, odkaz: https://mu.kutnahora.cz/mu/komiserady , kde se s nimi můžete seznámit.

