Důvodové zprávy RM 04. 12. 2019
Odbor kancelář tajemníka
1/01 Rozpočtové opatření KT č. 21 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 57.734 Kč

Zdůvodnění:
Radě byl předložen návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k posílení mzdových
prostředků na Sportovišti Olympie a to z důvodu přijmutí pracovníka na sekání trávy a
úklid na dohodu o provedení práce v celkové výši 40 470 Kč.
Dále posílení mzdových prostředků u správce v Dačickém domě v celkové výši 17 264 Kč
včetně pojištění.
1/02 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
Příplatek za vedení je poskytován ředitelům příspěvkových organizací města Kutná Hora
takto:
•
Ředitelce MTD Kutná Hora, řediteli Galerie FJ Kutná Hora, ředitelce Průvodcovské
služby a ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora v souladu s ustanovením § 124 odst. 3
zákoníku práce z 2. stupně řízení z rozpětí 15 až 40%, (z platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen), protože jsou
vedoucími zaměstnanci – statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců.
•
Ředitelce Městské knihovny Kutná Hora je poskytován příplatek za vedení v
souladu s ustanovením § 124 odst. 3 zákoníku práce z 3. stupně řízení z rozpětí 20 až
50% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí
zaměstnanec zařazen, protože je vedoucí zaměstnanec – statutární orgán, který řídí
vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení.
Přiznaná výše příplatku za vedení se u všech výše uvedených od 1. 1. 2020 pohybuje v
uvedeném rozpětí a její výše je uvedena v této tabulce.
Nový platový tarif s účinností od 1. 1. 2020 je určen ředitelům PO podle přílohy č. 1 – k
NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů. Navýšení platového tarifu od 1. 1. 2020 upravuje NV č.
300/2019 Sb., kterým se mění NV č. 341/2017 Sb.
1/03 k zápisu Osadního výboru Šipší
Zdůvodnění: Zápisy osadních výborů jsou zveřejňovány prostřednictvím kanceláře
tajemníka na webových stránkách: http://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
Odbor správy majetku
3/01 Záměr pronajmout místnost v č.p. 921, ul. U Havírny, KH (pí Cimburková)
Paní Cimburková požádala o pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 921, ul. U
Havírny, Kutná Hora za účelem skladování.

3/02 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje

3/03 K podmínkám pro výběrová řízení na pronájem bytů
Odbor správy majetku předkládá návrh na úpravu podmínek pro výběrová řízení na
pronájem bytů a nebytových prostor týkajících se vyjmutí bodů, které řeší úhradu

spojenou s podáním přihlášky do konkrétního výběrového řízení, a to s okamžitou
platností.

3/04 Rozpočtové opatření OSM č.21/19
Odbor správy majetku předkládá navrhy na posílení výdajových položek Kostel SJN –
služby a Dačického dům – opravy. Jedná se o položky, kde není dostatek financí. Obě
položky se navyšují na úkor investiční položky areál cihelny – stavby, kde potřebné
prostředky zbyly.
Odbor památkové péče, školství a kultury

4/01 Zrušení VZMR – Kutnohorské listy
Zrušení poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Sazba,
předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy –
radniční zpravodaj města Kutná Hora“.
4/02 Zahájení VZMR – Kutnohorské listy
Schválení zahájení poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy –
radniční zpravodaj města Kutná Hora “.
4/03 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 48
Požadavek spolku Sparta Kutná Hora na pokrytí nákladů spojených se zpracováním
projektové dokumentace na rekonstrukci fotbalového hřiště včetně závlahového systému
hřiště, podle které byla stavba realizována v celkové výši 96 800,- Kč. Na tuto akci spolek
obdržel rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4.7.2019 dotaci ve
výši 4.997 756 Kč z programu – Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024.
4/04 Vzor veřejnoprávní smlouvy – Fond regenerace města Kutné Hory
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. §85 písm. j) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat
mimo jiné o poskytnutí dotace. Z ustanovení vyplývá, že pokud bude dotace poskytnuta
formou smluvního vztahu, je třeba kromě schválení dotace také schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace. Z výše uvedeného důvodu Vám předkládáme ke schválení vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory, která je
nedílnou součástí Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na
obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové
rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora v platném znění.
Odbor investic
6/01 Rozpočtová opatření OI č. 08 – 09
a) Na základě žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Klimeška – 3. etapa“ a na základě
přijatého usnesení ZM č. 184/19 ze dne 5.11.2019 je potřeba zapojit přijatou dotaci do
rozpočtu města. Výpis usnesení:

Usnesení č. 184/19 k přijetí dotace na sportovní halu Klimeška Kutná Hora III. etapa
Zastupitelstvo
města
I.
s
c
h
v
a
l
u
j
e
přijetí dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy z Programu podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024 identifikační číslo 133D531009402 ve výši 16.914.918,00 Kč.
II.
u
k
l
á
d
á
v souladu s podmínkami a podmínkami poskytnutí dotace zaslat žádost o uvolnění dotace.

Zodpovídá : Ing. Viktora, Ing. Janál

Termín : 30.11.19

b) Na základě usnesení RM č. 747/19 ze dne 10. října 2019 je potřeba vyčlenit finanční
prostředky akci „ Oprava komunikace Rudní“.
Výpis usnesení:

Usnesení
č.
747/19
k
rekonstrukci
ulice
Rudní
a
Rada
města
I.
a)
usnesení
RM
708/19
ze
dne
18.09.2019
dle
důvodové
b) výběrové řízení vedené v režimu VZMR na rekonstrukci ulic Rudní a Uhelná.

Uhelná
ruší
zprávy

II.
schvaluje
Přímé zadání rekonstrukce ulice Rudní Kutná Hora společnosti Technické služby Kutná Hora za
nabídnutou
cenu
3.652.424,-Kč
bez
DPH
dle
důvodové
zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál

Termín : 31.10.19

6/02 Informativní zpráva k dimenzi potrubí mezi objekty Sportovců čp. 9 a 193
(rok 2008)
Odbor investic byl usnesením RM č. 713/19 ze dne 18. 9. 2019 pověřen prošetřením
zadávací dokumentace k projektu topné soustavy v ulici Sportovců, konkrétně mezi
bytovými domy čp. 9 a 193, který byl realizován v roce 2008.
V letošním roce byla zahájena realizace teplovodní přípojky pro nový objekt MaxiHit, při
které bylo zjištěno, že je v zájmové lokalitě fyzicky položeno potrubí DN89 proti
projektované dimenzi DN125.
Odbor investic může v současné době pouze konstatovat, že veškeré podklady pro tuto
akci jsou již skartované, včetně fakturace. Proto nemůžeme po 11 letech určit důvod
pokládky potrubí o menším průměru, můžeme pouze konstatovat, že vícenáklady, které
v současné době vznikly z důvodu montáže redukce a připojení potrubí pro MaxiHit se
pohybuje kolem 10 000,- Kč.
Dimenze současného potrubí vyhoví nové přípojce.
6/03 Prodloužení DPČ pro akci Revitalizace Vlašského Dvora
Vzhledem k nutnosti prodloužit realizaci projektu „Revitalizace Národní kulturní památky
Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339 do 30.9.2020
z důvodů:


nutnosti řešení oprav a následných změn v projektové dokumentaci spojené s
rekonstrukcí Parku pod Vlašským dvorem,
 posunutí zahájení administrace veřejných zakázek na realizaci expozic
(nedostatky ve výstupech tzv. III. etapy tvorby projektové dokumentace expozic,
jejichž vyřešení bylo nezbytné pro zahájení výběrových řízení na vlastní zhotovení
expozic),
jehož prodloužení bylo odsouhlaseno Radou města Kutné Hory jejím usnesením RM č.
825/19, navrhujeme prodloužit činnost realizačního týmu, a to do nového termínu
ukončení projektu. Prodloužení těchto dohod s sebou nese výdaje města ve výši
824.661,- Kč (veškeré osobní výdaje, tedy součet superhrubých mezd). Tyto výdaje jsou
spojeny s administrací a řízením projektu zajišťovaným na základě Dohod o pracovní
činnosti na pozice Dotační manažer, Finanční manažer, Technická gestorka expozic a

Programová manažerka projektu, jejichž účinnost bude nezbytné prodloužit do 30. 9.
2020 formou „Dohod o změně dohod o pracovní činnosti“.
Rozlišení výdajů dle jednotlivých pozic (DPČ) – od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020:
Dotační manažer: 233.422,- Kč
Finanční manažer: 233.422,- Kč
Technická gestorka: 178.908,- Kč
Programová manažerka: 178.909,- Kč
Odbor investic konstatuje, že bez tohoto týmu není schopen dostát všem úkolům a
povinnostem souvisejícím s dokončením akce a řádným vyúčtováním poskytnuté dotace.

6/04 Prodloužení DPČ pro akci Revitalizace Sankturinovského domu
Vzhledem k blížícímu se konci sjednané doby v dohodách o pracovní činnosti, na základě
nichž jsou zabezpečovány pozice:
 Dotační manažer
 Finanční manažer
 Administrátor projektu
a vzhledem k pokračujícím pracím na projektu „Revitalizace Sankturinovského domu v
Kutné Hoře“ reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563, navrhujeme prodloužit činnost
realizačního týmu, a to do plánovaného do konce roku 2020. Výdaje spojené s tímto
prodloužením odhadujeme na 120.600,- Kč (součet superhrubých mezd na všechny tři
pozice). Nejedná se však o nárůst výdajů projektu, neboť předpokládáme výraznou
úsporu u stávajících nezpůsobilých výdajů spojených s revitalizací zahrady u
Sankturinovského domu, které se daří dosáhnout v řádech nízkých jednotek milionů Kč.
6/05 Uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace NKP Vlašský
dvůr - park“
V průběhu provádění díla obdržel investor vyjádření dotčených orgánů státní správy,
která neumožnila zčásti provést stavební práce podle původní projektové dokumentace.
Po odkrytí některých stavebních prvků při provádění stavebních prací navíc bylo zjištěno
výrazné zhoršení stavebně technického stavu některých objektů oproti době, kdy byla
původní projektové dokumentace zhotovena (rok 2014). To si vyžádalo přerušení
podstatné části stavebních prací, přepracování příslušných částí projektové dokumentace,
schválení změn stavby před jejím dokončením, a uzavření dodatků ke smlouvě s
příslušnými změnovými listy. Některé ze stavebních prací, jejichž realizace byla
přerušena nebo odložena, nelze navíc provádět v zimních měsících.
Všechny tyto skutečnosti mají dopad na průběh provádění díla, resp. harmonogram
plnění a termín dokončení díla. Z tohoto důvodu se lhůta pro provedení díla v souladu
s ustanovením odst. 2.7 smlouvy o dílo prodlužuje o pět měsíců a mění se na 21 měsíců
od podpisu smlouvy o dílo. Dokončení stavebních prací se tedy prodlužuje nejpozději do
30. 4. 2020.
6/06 Sportovní hala Klimeška – tréninková hala – basketbalové koše
V rámci realizace akce „ Víceúčelová sportovní hala – tréninková hala, areál Klimeška
Kutná Hora“ byl proveden průzkum trhu pro dodávku 2 ks podstropových basketbalových
košů - jedná se o skládací konstrukci zavěšenou na strop haly a ovládanou elektrickým

pohonem. Třem osloveným subjektům byly zaslány požadované technické parametry,
podle kterých sestavily svou nabídku.

Název uchazeče

Cena bez DPH

Cena vč.DPH

SPORT LX s. r. o., Přítoky 83, 284 01 Kutná Hora

349.800,-

423,258,-

ROYAL Tech s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

375.500,-

454.355,-

TML GROUP s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00
Praha 7

410.000,-

496.100,-

SPORT LX s.r.o. nabídla nejnižší cenu.
Součástí dodávky jsou také 4 ks nástěnných tréninkových basketbalových košů,
sklápěných ke stěně. Podle dispozic poskytovatele dotace, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, lze pro tuto dodávku použít výsledek poptávkového řízení ze dne
22.1.2018 při garanci tehdejších cen. Vítězem byla stejná společnost.
Celkový souhrn zakázky:
Podstropové basketbalové koše - 2 ks - cena celkem bez DPH: ………

297.800,00 Kč

Nástěnné tréninkové basketbalové koše – 4 ks cena celkem bez DPH: …

98.120,40 Kč

Montáž košů………………………………………………………………………………………………..…. 62.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH: …………………………………………………………………………..…… 457.920,40 Kč
Výše DPH 21%:

…………………………………………………………………………….…….

Cena celkem vč. DPH: …………………………………………………………

96.163,30 Kč

554.083,70 Kč

Nákup tohoto zařízení je nutný již letos, protože jsme povinni dotační příspěvek na
vybavení haly ( 500.000,-) realizovat tento rok. Ostatní vybavení haly budeme řešit VŘ
v příštím roce.
6/07 Uzavření dodatku č.7 smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace NKP Vlašský
dvůr“

V rámci pokračující realizace stavebních prací projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr,
bylo provedeno několik změn oproti projektové dokumentaci. Jednalo se o vyvolané
změny projektu, reagující na nálezy a objevené situace během stavebních prací, které
většinou v době tvorby projektu nebyly známy.
Jedná se o tyto práce:
ZL

POPIS

UNI
dopad na cenu

ZL
061

č.

Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se
odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a
doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 140, které
neobsahoval výkaz prací.

-2 535,12 Kč

ZL
062

č.

Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, jedná se o
odpočet neprovedených dveří L11,12,13 v 1PP
hospoda a strašidla a M15 m.č.160, a přípočet dveří
na základě požadavku expozic na arkádách m. č. 209
a 210, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.

-69 666,72 Kč

ZL
063

č.

Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do
betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase
původních revizních dvířek na chodbách1.NP.

2 250,00 Kč

ZL
č.
064_1

Odpočet SDK příček, neuznatelné, jedná se o odpočet
nerealizovaných příček v m. 160 a 142,144 a 145. K
tomuto řešení bylo přikročeno po přehodnocení
prostorových
nároků
na
kanceláře
s nynějším
uživatelem vzhledem k jejich provozu a po dohodě s
památkáři.

-149 909,63 Kč

ZL
č.
064_2

Kazetový podhled v m.č. 159 (kuchyňka 1NP),
uznatelné, po oškrábání maleb byly nalezeny původní
historické malby, pro zachování a budoucí možnost
obnovy, byl na základě dohody s NPÚ proveden
snížený kazetový podhled, jenž malbu zachová.

6 413,32 Kč

ZL
č.
064_3

Podhled m.č. 120, uznatelné, jedná se o požární
ochranu kabelové trasy SLP a EPS, uschovat trasu do
podhledu je lepší řešení pro možnost do budoucna
propojovat další kabeláží 1.NP z 3.NP - půdou.

3 080,53 Kč

ZL
č.
064_4

Kazetový podhled v m.č. 119a, uznatelné, z důvodu
velkého množství kabelů SLP a EPS, byl proveden
kazetový požární podhled propojující trasu z 3.NP do
1.NP přes m.č. 120 a 119a, do m.č. 119b a současně
zůstává zachována možnost dalšího doplňování
kabelů.

4 368,02 Kč

ZL
065

č.

Nová SDK příčka v m.č. 212, uznatelné, jedná se
dodatečný požadavek v rámci vývoje projektu
expozice na rozdělení m.č. 212, tak aby ředitelka
průvodcovské služby měla vlastní kancelář oddělenou
pevnou stěnou (původní návrh expozic uvažoval pouze
s lamelovým závěsným systémem).

38 028,16 Kč

ZL
066

č.

Doplnění podlahy na IT oddělení, neuznatelné, jedná
se o doplnění nové podlahy jako v ostatních
kancelářích-nová plovoucí podlaha. Projekt uvažoval
ponechat původní PVC, po vystěhovaní byla shledána
jako již značně opotřebovaná - nutno vyměnit včetně
podkladu pod plovoucí podlahu v m.č.111,112 a 115.

64 019,01 Kč

ZL
067

č.

Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č.
121, 147, 109a, uznatelné, po oškrábaní maleb, bylo
nutné pískovcové obložky dočistit kamenicky a doplnit
umělým pískovcem m. č.121,147,109 a současně i
opraveno schodiště m.č. 121 (prostor hlavního vchodu
u podatelny-se spárováním schodiště se neuvažovalo)
.

27 200,00 Kč

ZL
068

č.

Doplnění větracích mřížek do fasády a poklopu šachty
ve dvoře, uznatelné, po odstranění zásypu kolektoru
pod chodbami 1.NP bylo třeba zajistit provětrávání
těchto prostor aby došlo k odvlhčení starého kolektoru
a nebyla již degradována fasáda v nadzemní části
nádvoří.

9 750,00 Kč

ZL
069

č.

Opravy popraskaných stropů perlinkou a lepidlem v
prostorách IT m.č. 111, 112, neuznatelné, po
oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození,
proto po doplnění jádrových omítek musel být strop
částečně zpevněn ztužující perlinkou a lepidlem.

17 292,66 Kč

ZL
070

č.

Opravy popraskaných stropů perlinkou a lepidlem v
prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217,uznatelné,
po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození,
proto po doplnění jádrových omítek musel být strop
částečně zpevněn ztužující perlinkou a lepidlem.

39 491,67 Kč

ZL
071

č.

Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a
213, uznatelné, po dokončení části prostor 1. a 2. NP
bylo nutné tyto prostory kvůli veřejnosti oddělit a
zajistit proti prašnosti od pokračující stavební činnosti
v SZ křídle u IT a "tělocvičny". Z toho důvodu byly
zbudovány provizorní předstěny z osb desek nejprve v
místě kamenného schodiště ve 2NP a u kanceláře
matriky v 1NP, následně pak mezi chodbou SZ křídla a
JZ křídla v 1NP.

25 000,00 Kč

ZL
072

č.

Navýšení podlahových krabic v expozicích na
arkádách, uznatelné, jedná se o dodatečný požadavek
pro lepší provozní uspořádání prostoru pracovních
míst
m. č. 212 a 209 na arkádě v zázemí pro
průvodce. Vzhledem k dělení prostory příčkou, bylo
přidána instalace pro další pracovní místo.

33 453,70 Kč

ZL
073

č.

Změna umístění zásuvek (zrušení parapetního žlabu u
stolů), neuznatelné, jedná se o doupřesnění
uživatelem, zásuvky byly provedeny na zdi a parapetní
žlaby byly zrušeny v prostorech všech kanceláří.

-7 054,90 Kč

ZL
074

č.

Napojení 2x kotel Buderus GE315 na EPS, uznatelné,
jedná se o doplnění PD na funkčnost EPS, tak aby v
případě požáru byl schopen systém EPS odstavit
plynové kotle z provozu.

3 248,00 Kč

ZL
075

č.

Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168 (býv.
tělocvična a preghaus), uznatelné, po vybourání
původních podlah byl zjištěno ,že navržená skladba
nebude realizována v celém rozsahu v návaznosti na
neprovádění systém Iglu. Proto byla upravena skladba
podlahy.

-335 991,26 Kč

ZL
č.
076a

Doplnění ventilátorů - "bývalá tělocvična"
54-4, uznatelné, z důvodu zvýšené vlhkosti
byl doplněn ventilátor pro odsávání do
komínového tělesa, čímž bude zajištěno
prostor pomocí řízené výměny vzduchu.

KD 54-2 a
v m.č.110,
původního
provětrání

2 222,70 Kč

ZL
č.
076e

Doplnění čidel pohybu na osvětlení v m.č. 228 viz.
KD59-1, uznatelné, pro zvýšení bezpečnosti pohybu
osob v prostoru chodby ve 2NP před výtahem kde je
nedostatek denního světla budou doplněny pohybová
čidla, která zajistí sepnutí osvětlení.

5 480,00 Kč

ZL
077

č.

Podlaha
v
m.č.
108
(bývalý
prostor
kina
expozice),uznatelné, po odkrytí podlahových krytin v
několika vrstvách byla nalezena dřevěná podlaha ve
velmi špatném stavu. Projekt zde uvažoval s původní
pískovcovou dlažbou jako v přilehlém prostoru
mincovny. Dřevěná nevyhovující podlaha musela být
odstraněna a bude provedena nová skladba podlahy s
povrchem z půdovek.

118 414,41 Kč

ZL
078

č.

Vyrovnání podlahy m.č. 146 (kancelář MAJ),
neuznatelné, po odkrytí podlahové krytiny bylo
zjištěna velká nerovnost podkladu. Musel zde být
odstraněn nevyhovující podklad podlahy, následně,
byla provedena vyrovnávka pomocí liaporu a doplněna
skladba podlahy.

35 396,55 Kč

ZL
079

č.

Záměna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204
(chodby staré části severního křídla),uznatelné, jedná
se o expoziční prostory a z toho důvodu zde bude
použit méně rušivý design dvířek na hydrantech.
Projekt uvažoval s obyčejnou variantou.

3 940,00 Kč

ZL
080

č.

Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218 (arkýř
v severním křídle 2NP), uznatelné. Ve výklenku arkýře
u oken bylo původně vytápění zajištěno pomocí
radiátorových těles litinových, které nevzhledně
zasahovali do zajímavého interiéru místnosti 218. V
místě dřevěného obložení interiéru byla litinová tělesa
odstraněna a bude zde použito zapuštěných
podlahových konvektorů pro zajištění cirkulace teplého
vzduchu v zimním období.

31 180,80 Kč

ZL
081

č.

Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní
vstup, uznatelné, při provádění restaurování vnitřku
kamenné věže bylo shledáno, že vnější plášť věže do
výšky cca 3m kolem vstupu je nutné opravit také.
Jedná se tedy o rozšíření požadavku opravy kamenné
věže, kterou cena dodavatele nezahrnovala.

33 000,00 Kč

Dodatek č. 7 - CELKEM bez DPH

-61 928,10 Kč

Tyto změny jsou práce jak nad rámec projektu, a bylo je nutné provést pro zdárné
dokončení výše uvedených stavebních etap projektu, tak práce, které se neprováděly a
znamenají tedy úsporu. Jedná se tedy o narovnání položkového rozpočtu na skutečně
provedené a dokončené práce.
Všechny tyto změny jsou provedeny v souladu s požadavky pracovníků NPÚ, kteří mají
na rekonstrukci Vlašského Dvora jako národní kulturní památky zásadní vliv.

6/50 Odprodej komponentů demontovaných kogeneračních jednotek dle
důvodové zprávy
V letech 2018 a 2019 došlo k výměně 4 ks kogeneračních jednotek (dále jen KGJ)
v areálech kotelen Hlouška a Šipší, kdy byly zastaralé KGJ TEDOM vyměněny za nové
značky BOSCH. Před likvidací a vyřazením KGJ z evidence majetku Města Kutná Hora
byla oslovena společnost TEDOM, a.s., zda by některé komponenty nemohly být využity
jako náhradní díly pro 2ks KGJ typu TEDOM, které byly do kotelny Šipší instalovány
v roce 2017. Firma TEDOM toto písemně odmítla s odůvodněním, že v současné době
vyrábí KGJ nových řad, které jsou konstrukčně i parametrově odlišné a na KGJ osazené
v kotelně Šipší v roce 2017 nelze náhradní díly použít. Vzhledem k míře opotřebení není
ani ze strany TEDOM, a.s. možno nabídnout KGJ dalším provozovatelům. Z výše
uvedených důvodů má společnost TEDOM, a.s. zájem pouze o některé komponenty.
Zbývající komponenty, včetně plášťů KGJ budou společností KH Tebis, s.r.o. odevzdány
k ekologické likvidaci a Městu Kutná Hora budou poukázány finance za výkup materiálu
(šrotu).
6/51 Zápis komise pro životní prostředí
Celý
zápis
naleznete
na:

https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-zivotniprostredi?highlightWords=komise+pro+%C5%BEivotn%C3%AD+prost%C5%99ed%C3%AD
6/52 Zápis z 90. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky
Kutná Hora spol. s r.o.
OI TO obdržel dne 28. 11. 2019 zápis z DR MLaR KH ze dne 19. 11. 2019. Zápis z DR
obsahuje mimo uvedená usnesení zprávu o výsledcích hospodaření za období I. – III. Q
2019.
6/53 Zápis z dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
Technické oddělení, odboru investic obdrželo dne 27. 11. 2019 zápis č. 6 z jednání DR
společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. ze dne 12. 11. 2019.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/1 Změna ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora od 1.1.2020
Úprava ceníku úhrad za poskytnuté sociální služby byla naposledy provedena na
základě usnesení RM KH č. 1005/16 ze dne 30.11.2016, s platností od 1.1.2017,
v návaznosti na „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu SK“ (dotačního řízení
Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb), kterými byla minimální úhrada
ze strany uživatele stanovena ve výši 80,- Kč. Návrh na úpravu ceníku úhrad za
poskytnuté sociální služby byl zpracován v souladus příslušnými ustanoveními zákona č.
108/ 2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou č. 505/2006
Sb.,Hlavní důvodem návrhu na úpravu ceníku je stanovení doporučené výše
úhrad uživatelů za poskytnuté sociální služby, které je uvedeno v dokumentu
„Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních
služeb na rok 2020“. Jedná se o doporučenou výši úhrady za sociální službu
v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb.,V případě námi registrovaných služeb, tj.
pečovatelské služby a centra denních služeb, je doporučená výše úhrady uživatele
stanovena na 85,- Kč za hodinu. Ve výše uvedeném dokumentu je dále uvedeno: „Tuto
sazbu by měl poskytovatel při zpracování Žádosti zohlednit, popř. zdůvodnit nedodržení

výše úhrady v příloze č. 2 k Žádosti, která již byla podána dne 24.10.2019“. Dále bylo
provedeno porovnání úhrad za sociální služby s úhradami jiných poskytovatelů
s tím výsledkem, že ceny jednotlivých registrovaných sociálních služeb zůstávají pro
uživatele stále nejvýhodnější.

7/2 Externí odborní hodnotitelé projektů Stabilního fondu pro podporu a rozvoj
sociálních služeb na území města Kutná Hora
Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních
služeb na území města Kutná Hora schválilo Zastupitelstvo města Kutná Hora usnesením
č. 26/17 ze dne 31.1.2017. Fond slouží k poskytování zápůjček poskytovatelům
sociálních služeb a služeb sociálního charakteru působícím na území města v sociální
oblasti. Fond také slouží jako dotační program pro podporu projektů v sociální oblasti.
Výše stanovená pravidla ukládají odboru sociálních věcí a zdravotnictví
předložit Radě města Kutná Hora ke schválení vybrané hodnotitele. Na základě
vyhlášených výběrových řízení vybrala komise následující uchazeče na pozici
externích odborných hodnotitelů projektů Stabilního fondu pro podporu a rozvoj
sociálních služeb na území města Kutná Hora:
paní Bc. Lenka Fantová, pan Mgr. Jaroslav Marek. Komise byla ve složení: paní
Mgr. Bc. Silvia Doušová (místostarostka), pan RNDr. Ivo Šanc (radní), paní Kateřina
Špalková (zastupitelka) a pan Bc. Marián Šlesingr, DiS. (vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví). Uvedená uchazečka a uchazeč vyhověli nárokům výběrového
řízení.

