Důvodové zprávy RM 27. 11. 2019
Odbor kancelář tajemníka
1/01 Rozpočtové opatření KT č. 20 - přesun rozpočtových prostředků
Částka: 605.000 Kč
OSM využívá v dnešní době evidenční program na bytovou a nebytovou agendu od firmy
Geovap. V tomto programu je nastavené rozdělení předpisů u rozúčtování přijatých
plateb na dvě skupiny – nájem a služby.
Účetní systém FENIX dle zákona ale vyžaduje u plátců daně (a tím Město Kutná Hora je)
rozepsání každé jednotlivé přijaté platby od plátce či neplátce (byty a fyzické osoby i
nebyty a firmy) podle toho, zda se jedná o nájemné, paušální platbu nebo zálohovou
platbu na služby, které se bude dále vyúčtovávat a v jaké sazbě DPH je která část
platby.
Zároveň jde i o roční vyúčtování zálohových plateb. Toto už nesouvisí s propojením na
účetní program, ale protože program Byty od Geovapu nerozdělí jednotlivé služby podle
typu a DPH, tak vyúčtování a rozúčtování (kde je paušálem, kde zálohou a v jaké sazbě)
musí dělat ručně.
Na všechno mají vytvořené svoje tabulky v Excelu, nicméně vše se několikrát ručně
přepisuje a napočítává z programu Geovap, výpisů z účtu, pokladních dokladů do
tabulek, pak do FENIXu. Je to jednak hodně časově náročné a také vzniká velký prostor
pro chyby. Jejich dohledávání není pak jednoduché. Pokud by nevedly vlastní evidenci
v tabulkách, nedokázaly by s tím nijak pracovat.
1/02 Návrh termínů jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2020
Vedení města a Kancelář tajemníka navrhují Radě termíny pro její zasedání v roce 2020
tak, aby se nekonala jednání RM a ZM ve stejném týdnu. Kolize je pouze v prosinci, kdy
je třeba zvolit nejzazší termín z důvodu projednávání rozpočtu na rok následující. Návrh
je:
LEDEN
8. 1. a 22. 1.
ČERVENEC
15. 7.
ÚNOR
5. 2. a 19. 2.
SRPEN
26. 8.
BŘEZEN
11. 3. a 25. 3.
ZÁŘÍ
9. 9. a 23. 9.
DUBEN
8. 4. a 22. 4.
ŘÍJEN
7. 10. a 21. 10.
KVĚTEN
13. 5. a 27. 5.
LISTOPAD
4. 11. a 18. 11.
ČERVEN
10. 6. a 24. 6.
PROSINEC
2. 12. a 16. 12.
Jednání rady se konají vždy ve středu od 8:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora.
Navržené termíny zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora: 28. ledna 2020, 17. března
2020, 19. května 2020, 16. června 2020, 15. září 2020, 10. listopadu 2020, 15. prosince
2020.
1/03 Ke smlouvě darovací
Společnost Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U
Zámečku 27, kontaktovala město Kutná Hora s nabídkou poskytnutí finančního daru na
projekt vybudování výklopného podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na
Palackého náměstí v Kutné Hoře. Jako podmínku daru stanovila propagaci společnosti na
kulturních akcích v rozsahu dle přiložené smlouvy. Aby přislíbené finanční prostředky
společnost poskytla, je nutné uzavřít předloženou darovací smlouvu. Smlouva byla
kontrolována městským právníkem.
K uvedenému byl předložen návrh INV – TO č. 12/19 související s přijetím finančních
prostředků na realizaci projektu Elektrifikace Palackého náměstí, kterým dochází ke
zřízení nové příjmové rozpočtové položky příjem z darovací smlouvy od společnosti

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem Pardubice, U Zámečku 27, ve
výši 450.000 Kč, a zároveň navýšení investiční výdajové rozpočtové položky Elektrifikace
náměstí ve výši 450.000 Kč.
1/04 Ke změně organizační struktury OPPŠK
Zdůvodnění: Na základě jednání vedení města byl Radě města předložen návrh záměru
na rozdělení Odboru památkové péče, školství a kultury na dva samostatné odbory.
Návrh byl přijat unesením RM č. 585/19 ze dne 21. 8. 2019. V souvislosti
s připravovanou organizační změnou bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici nového
vedoucího odboru kultury a školství. Do tohoto výběrového řízení se přihlásili tři
uchazeči, při samotném výběrovém řízení však bylo zjištěno, že s ohledem na plánovaný
procesní audit by před rozdělením odboru a přijetím nového vedoucího měla být jasně
stanovená organizační struktura odděleného odboru kultury a školství, neboť teprve
následně lze definovat požadavky na osobu nového pracovníka úřadu, týkající se jeho
znalostí a zkušeností. Z toho důvodu výběrová komise z přihlášených uchazečů žádného
ke jmenování nedoporučila. Na základě dalšího projednání zamýšlené organizační změny
bylo Radě města navrženo vyčkat na výsledky procesního auditu, které by měly být
známy na podzim příštího roku, a v návaznosti na to uskutečnit záměr rozdělení OPPŠK.
1/05 Žádost o pronájem královské audienční síně
Na základě žádosti přípravného výboru setkání absolventů SPŠ v Kutné Hoře, bylo Radě
města předložen návrh na usnesení. Po telefonickém upřesnění žadatelé požadují
pronájem pouze na dobu 1 hodiny. V požadovaném termínu se žádná akce v audienční
síni nekoná.
1/06 Žádost o použití znaku
Radě města byla předložena k projednání žádost o dlouhodobé nekomerční použití znaku
města Kutná Hora na dresech sportovního družstva HZS Středočeského kraje ÚO Kutná
Hora.
1/07 Návrh ke schválení zahájení poptávkového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Procesní řízení“
Finanční náklady k plnění celého rozsahu této akce se předpokládají do maximální výše
398.550 Kč bez DPH, 482.246 Kč s DPH. Cena projektu byla stanovena na základě
cenového průzkumu trhu jako průměr zaslaných nabídek. Tato VZ je VZ malého rozsahu
dle § 27 zákona. Zvolený způsob zadání VZ mimo režim zadávacích řízení uvedených v §
3 zákona je možný, neboť je uplatněna výjimka zákona dle ustanovení § 31 zákona. Tato
veřejná zakázka malého rozsahu je vypsána na základě závěrů a doporučení dokumentu
„Strategické řízení MÚ“, který byl zpracován v rámci dotačního titulu OPZ MPSV ČR –
výzva číslo 033.
Rada města svým usnesením číslo 456/19 ze dne 29. 5. 2019 schválila podání žádosti o
dotaci z programové výzvy 092. V rámci této výzvy by měla být financována i tato
zakázka. O přidělení dotace dosud nebylo rozhodnuto, i když jsme splnili veškeré
náležitosti a postoupili do závěrečného hodnocení.
Jako hodnotící kritérium je zvoleno - nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně
DPH - ostatní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce,
termíny plnění, apod.) je možné vymezit v obchodních podmínkách, které jsou součástí
výzvy poptávky nebo zadávací dokumentace a které jsou následně výchozím závazným
podkladem pro vypracování návrhu smlouvy obsaženého v nabídce.

Výzva bude zveřejněná pomocí elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek EZAK dostupného na https://zakazky.kutnahora.cz
V případě schválení dotace budou s ohledem na požadavky výzvy 092 OPZ aktivity
související s procesním řízením zpracovány v souladu s Metodickým doporučením k řízení
kvality v územních samosprávných celcích.
1/08 Sdělení k dopravní komisi
Kancelář tajemníka obdržela dne 18. 11. 2019 zprávu o úmrtí člena dopravní komise,
který byl nominovaný stranou KSČM. Uvedená politická strana zatím nepožaduje
jmenování nového člena.
Odbor ekonomický
2/01 Projednání rozpočtu na rok 2019
Návrh byl předložen na stůl po projednávání na pracovním jednání k rozpočtu dne
25. 11. 2019
2/02 Zvýšení místních poplatků
Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění dle
§ 11 lze zvýšit až na trojnásobek. V souvislosti se změnou obecně závazných vyhlášek
předkládáme návrh na zvýšení místních poplatků.
V předchozích letech byly poplatky navyšovány o 100 %. Poplatníkům je ze strany úřadu
zasíláno upozornění, že nesplnili poplatkovou povinnost. Navyšováno je pouze
poplatníkům, kteří neplní své povinnosti a zvyšují náklady na správu poplatku.
V případech, kdy poplatník požádá o splátkový kalendář a řádně splácí, nejsou proti
němu po dobu splácení vedeny žádné sankční kroky.
Odbor správy majetku
3/01 Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k. ú. Kaňk
ŘSD ČR, Závod Praha, Úsek výstavby silnic požádal z důvodu realizace stavby „I/38
Odstranění dopravních závad – okružní křižovatka Kaňk“ o pronájem části pozemku p.č.
730/3 v k.ú. Kaňk. Plánovaný termín realizace stavby je od 6/2020 do 12/2022.
3/02 Umístění kontrolního stanoviště na nádvoří Vlašského dvora (orientační
běh)
Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí požádal o zapůjčení nádvoří Vlašského
dvora za účelem umístění kontrolního stanoviště adventní hry v orientačním běhu nebo
chůzi „Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák“. Adventní hra by měla proběhnout dne
30. 11. 2019 a kontrolní stanoviště by mělo být na nádvoří Vlašského dvora v době od
17.00 hod. do 19.00 hod.
3/03 Uzavření nájemní smlouvy v suterénu objektu č.p. 343, Masarykova ul.,
KH (p. Prchal)
Odbor správy majetku předložil návrh na uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání v objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná
Hora jako pronajímatelem a panem Pavlem Prchalem jako nájemcem za účelem
skladování materiálu.

3/04 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí (Průvodcovská
služba Kutná Hora, příspěvková organizace)
Odbor správy majetku předložil návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce
movitých věcí mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná
Hora, příspěvková organizace jako vypůjčitelem týkající se změny předmětu výpůjčky.
3/05 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě (p. Buňka)
Odbor správy majetku předložil návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi
Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Buňkou jako nájemcem týkající se
vyjmutí výtahové šachty z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného.
3/06 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/07 Vyhlášení VŘ č. SN 25/19 na pronájem bytu v ul. Mincířská
Odbor správy majetku předložil návrh na vyhlášení výběrového řízení č. SN 25/19 na
pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1, ve 4. podlaží domu č. p. 107, ul. Mincířská, Kutná
Hora s dražbou nájemného.
3/50 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Město Kutná Hora požádalo ČR-ÚZSVM o převod pozemku p. č. 2150 v k. ú. Kutná Hora.
Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku ve vlastnictví města. ČR ÚZSVM souhlasilo
s bezúplatným převodem předmětného pozemku.
3/51 Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci stavby okružní křižovatky Kaňk, kterou vede ŘSD pod názvem „I/38 odstranění
dopravních závad okružní křižovatka Kaňk“ v k. ú. Hlízov, požádalo ŘSD Město Kutná
Hora o prodej části pozemku p. č. 730/3 o výměře 800 m2 v k. ú. Kaňk, kterou zasáhne
stavba okružní křižovatky.
3/52 Smluvní zřízení práva stavby na pozemku v k. ú. Kutná Hora (TJ SPARTA
Kutná Hora, z. s.)
Město je vlastníkem pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora, jehož část má ve výpůjčce
TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., která požádala o právo stavby na tomto pozemku z důvodu
vybudování zázemí venkovního volejbalového areálu.
3/53 Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. – k. ú. Kutná Hora
a) Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126024743 Kutná Hora, Hrnčířská, čp. 3233/15) na pozemku 3678/2 v k. ú. Kutná Hora v
majetku Města Kutná Hora.
b) Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126024583 Kutná Hora, Hrnčířská, čp. 3233/17-18) na pozemcích p. č. 3678/2 a p. č.
3678/18, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.
c) Společnost ČEZ Distribuce a. s. požádala o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-126025314/VB01 Kutná Hora, Žižkov, ppč. 1118/5 - knn) na pozemku p. č. 3823/2 v k. ú.
Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.

Odbor památkové péče, školství a kultury
4/01 Návrh VPS – dotace pro nadaci „Kutná Hora – památka UNESCO“
Na základě žádosti nadace „Kutná Hora – památka UNESCO“ ze dne 15. 7. 2019, byl
Radě města předložen návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2020.
4/02 Granty – malé projekty – oblast kultura
V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci dotačního programu (grantů) Města
Kutná Hora na rok 2019 byl Radě města předložen přehled žádostí o finanční podporu
v kategorii malé granty, tzn. žádostí do 5 000,- Kč v oblasti kultury. Jedná se o žádosti
přijaté v mimořádném termínu (po 6. 9. 2019). Příslušná rozpočtová položka disponuje
dostatkem finančních prostředků.
4/03 Jmenování konzultantky zápisů do kroniky města
Vzhledem k nutnosti kontroly zápisů v městské kronice byla Radě města navržena na
funkci konzultantky zastupitelka města paní Lenku Frankovicovou, a to z důvodu její
dlouhodobé účasti v redakční radě Krásného města, kde úzce spolupracuje s kronikářem
města panem PhDr. Lukášem Provazem a přispívá v časopise Krásné město do rubriky
Kronika. Práci konzultantky bude vykonávat bezplatně.
4/04 Uzavření dohody o vedení kroniky města na rok 2020
Radě města byl předložen k projednání návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem PhDr. Lukášem Provazem na vedení kroniky města na rok 2020. Hodnocení
práce a výplata odměny za práci je podmíněna souhlasem paní Lenky Frankovicové,
schválené radou města do funkce konzultantky zápisů kroniky města.
4/05 ZUŠ Kutná Hora - výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
ZUŠ Kutná Hora oznámila vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
uzavřenou výzvou s uveřejněním smlouvy. Cílem je pořízení ICT techniky za 530.000 Kč
bez DPH s finančním zajištěním z projektu Šablony II.
4/06 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 43 – 44
Přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské
školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci
v celkové výši 644 286,60 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na částečné finanční
zajištění rekonstrukce zpevněné plochy s novým multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ
Benešova 149/I.
Přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této
příspěvkové organizaci v celkové výši 1 197 066,00 Kč. Investiční prostředky jsou
určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v 3. podlaží pavilonu U2.
4/07 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45
Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 150 000,00 Kč o nařízený odvod
z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U
Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek Příspěvkové organizaci
Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky340 na zajištění obnovy vybavení školy.
4/08 Nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení

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.
4/09 Zápis komise školské
Zápis školské komise ze dne 21. 10. 2019, který RM bere na vědomí, bude následně
zveřejněn na webových stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-skolska
4/10 Vyhodnocení PŘ – oprava altánku v praku pod Vlašským dvorem
Výzvou k podání nabídky byli osloveni 3 dodavatelé. Celkem byla ve stanovené lhůtě
podána jedna nabídka.
4/11 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 46:
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 200 000,00 Kč o neinvestiční prostředky
určené pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 a poskytnuté
jako ocenění projektu z oblasti jazykového vzdělávání – udělena Evropská jazyková cena
Label 2019.
Odbor investic
6/50 Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2020
V letech 2017, 2018 a 2019 zajišťovala údržbu parku pod Vlašským dvorem společnost
Technické služby, spol. s.r.o. (dále jen TS). Smlouva o provádění údržby parku pod
Vlašským dvorem, byla uzavírána každý rok zvlášť z důvodu plánované rekonstrukce
Vlašského dvora a s tím související úpravou části parku pod Vlašským dvorem. Proto i
pro následující rok 2020 navrhujeme provádění údržby parku uzavřít pouze na rok 2020.
Revitalizace parku pod Vlašským dvorem by měla být dokončena v květnu roku 2020.
Doporučujeme opětovné uzavření smlouvy s TS z důvodu znalosti prací v parku pod
Vlašským dvorem z minulých let údržby.
6/51 Návrh ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění údržby parku pod
Vlašským dvorem pro rok 2019
Společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. zajišťují údržbu parku pod Vlašským
dvorem. V souvislosti s probíhající revitalizací parku pod Vlašským dvorem prováděly
technické služby ve spolupráci s prováděcí firmou úpravy v parku, nad rámec smlouvy o
údržbě. Jednalo se především o přípravu nových záhonů, přesazování rostlin a jejich
následnou povýsadbovou péči. Dále se dle proběhlé inventarizace dřevin prováděl ořez na
nejakutnějších stromech, který provedla externí firma, ale rozsáhlý úklid větví zajištovaly
technické služby.
6/52 Žádost o vyhrazení dvou parkovacích míst v ulici 28. října v Kutné Hoře
Dne 13.11.2019 požádala společnost „PHILIP MORRIS ČR, a.s. se sídlem Vítězná 1,
28401 Kutná Hora-Sedlec o souhlas s užíváním veřejného prostranství k vyhrazení dvou
zpoplatněných parkovacích míst v ulici 28. října v Kutné Hoře, před budovou MP (č.p.
87), viz žádost v příloze. V žádosti této společnosti je uvedeno, že obě vyhrazená
parkovací místa budou sloužit pro provoz nové prodejny – kavárny „IQOS“ umístěné na
Palackého náměstí, v ústí ulice 28. Října (č.p. 88). Jedno totožné vyhrazené zpoplatněné
parkovací místo je již v tomto prostoru šikmého stání u Městské policie radou města
schváleno, pro potřeby hotelu „U Vlašského dvora“. V případě povolení obou
zpoplatněných vyhrazených míst, by výše poplatku činila částku 24.000,- Kč/rok za jedno
vyhrazené parkovací místo, celková částka místního poplatku by tedy činila výši 48.000,-

Kč/rok. Náklady na zřízení obou případných parkovacích míst jdou samozřejmě k tíži
žadatele, nikoliv Města Kutná Hora. V případě souhlasu rady by technické oddělení
započalo kroky k vyřízení žádosti (DI PČR, Odbor dopravy).
6/53 Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2019, o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství
Technické oddělení odboru investic předkládá radě města k projednání a doporučení ke
schválení předložený text Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 7/2019, o
místních poplatcích za užívání veřejného prostranství (dále jen Vyhláška). K přijetí nové
Vyhlášky a nahrazení té původní z roku 2015 (č. 10/2015) dochází z jednoho zásadního
důvodu. Ve sbírce zákonů byl vydán nový zákon č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích,
kterým se mění původní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Na základě nových skutečností musíme stejně jako ostatní obce
vydat k 1.1.2020 novou Vyhlášku, která bude v souladu s textem nového zákona
278/2019 Sb., o místních poplatcích (návrh Vyhlášky je uveden v příloze).
6/54 Návrh ke schválení Smlouvy o dílo a navýšení separace odpadů
S ohledem na připravované změny v legislativě týkající se odpadového hospodářství, kde
musí ČR implementovat Směrnici EU, se většina měst v ČR začala připravovat. Vznikají
projekty na intenzifikaci sběrné sítě na třídění odpadů. Plánované zvýšení poplatku za
ukládání odpadů na skládky má docílit zvýšení využívání materiálových složek odpadů,
tedy zvýšení třídění – plastu, papíru, skla, kovů a bioodpadů. Návrhy zákonů by měly
začít platit od 1. ledna 2021. Omezení skládkování by se tímto prodloužilo z roku 2024 na
2030. Skládkovací poplatek by se měl postupně začít navyšovat a to ze současné částky
500 Kč za tunu odpadu uloženého na skládce až na částku 1 850 Kč v roce 2030. Města
budou nucení doplácen vyšší ceny za ukládání odpadů nebo navyšovat občanům místní
poplatky za odpady. Technické oddělení v rámci správy odpadového hospodářství se za
posledních 5 měsíců intenzivně zabývá přípravou na výše uvedené změny. Nejlepší
možností jak začít snižovat SKO a zvyšovat třídění je zavést systém třídění od domu, tzn.
pořízení žlutých a modrých sběrných nádob na papírové a plastové obaly o objemu 240
litrů pouze k rodinným domům. Nádoby by občané získali zdarma k domu a město by
zajistilo jejich pravidelný svoz. Jednalo by se o cca 4-5 000 nádob, které by byly
přiřazeny pouze k rodinným domům. Na sídlištích by však byly ponechány kontejnery na
třídění odpadu, popř. by došlo k navýšení, jelikož tento systém nelze aplikovat v oblasti
panelových a bytových domů.
Odbor sociální
7/01 Návrh odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba
Kutná Hora
Radě města Kutná Hora byl dán ke zvážení návrh na udělení odměny ředitelce
příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora hospodaření v roce 2019.
Součástí návrhu je výčet relevantních důvodů, které vedou předkladatele materiálu
k podání návrhu.
Odbor cestovního ruchu a marketingu
1/01 Návrh mimořádné odměny pro ředitelku PO Průvodcovská služba Kutná
Hora
Ing. Andrea Kapounková v pozici ředitelky PO Průvodcovská služba měla na starost
kompletní transformaci ze společnosti s ručením omezeným na příspěvkovou organizaci
Města Kutná Hora. Dalším zásadním úkolem paní ředitelky byla koordinace přesunu do

nových prostor ve Vlašském dvoře. Všechny své mimořádné úkoly zvládla Ing.
Kapounková bez výhrad.
1/02 Zápis z jednání Komise cestovního ruchu
Zápis komise pro informační technologie je zveřejněn na webových stránkách města

https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-cestovniho-ruchu

