Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 5. února 2020

Usnesení č. 80/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 1/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 1/20, kterým se zřizuje nová investiční
položka Klimeška - kamerová plošina ve výši 167.000 Kč, a to na úkor investiční položky
Radnická 178 - elektronická zabezpečovací signalizace.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 10.02.20
Důvodová zpráva:
Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 1/20 – přesun rozpočtových prostředků
(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 167.000,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 1/20, kterým se se zřizuje nová
investiční položka Klimeška – kamerová plošina ve výši 167.000,-- Kč, a to na úkor
investiční položky Radnická 178 – elektronická zabezpečovací signalizace.
Finanční prostředky navrhujeme převést z investiční položky Radnická 178 –
el.zabezpečovací signalizace, kde po jednání došlo k upřesnění a přehodnocení
požadavků na uvedené zařízení a tím i ke snížení ceny.
Dne 10.9.2019 proběhlo na Klimešce setkání mezi manažerem sportovní haly Klimeška,
Českou televizí a Českým volejbalovým svazem. Účelem setkání byla diskuse o možných
budoucích televizních přenosech nejen volejbalových utkání, ale i z jiných sportů, v
kterých by na Klimešce mohly probíhat možné přímé přenosy ČT – florbal, házená,
basketbal. Pro tyto účely je nutné instalovat plošinu pro kameru a komentátorský stolek
dle podmínek ČT (nosnosti, mechanismus pro dostání kamer na plošinu apod.)
OSM oslovil s žádostí o vyjádření a souhlas s umístěním všechny dotčené subjekty
(poskytovatelé dotací, projektant, statik, stavební úřad) v souvislosti s dodržením
dotačních a technických podmínek.
Vedení města schválilo dne 16.12.2019 realizaci instalace plošiny s dodavatelem HR
Partner CZE s.r.o. za cenu 137.930,-Kč bez DPH. S ohledem na prosincový termín
položka nebyla zařazena v návrhu rozpočtu.
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Radnická 178 –
elektronická
zabezpečovací
signalizace
ORG 12001

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

3613

6121

2956

1.000.000,-

1.000.000,-

-167.000,--

833.000,--

+167.000,--

167.000,--

Klimeška –
kamerová
plošina
3412

6121

2956

ORG 16421

0

0

Usnesení č. 88/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 - přesun prostředků z položky Sport - rezerva ve výši 20.000 Kč na položku - Český svaz házené, z. s. - pořádání Final
Four Českého poháru žen v házené,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na
pořádání Final Four Českého poháru žen v házené.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 28.02.20

Důvodová zpráva:
a) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 2 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 20 000,- Kč
Zdůvodnění:
Dne 27. 1. 2020 byla našemu odboru postoupena z kanceláře tajemníka žádost Českého
svazu házené, z.s. na pořádání Final Four Českého poháru žen v hale Na Klimešce.
Kutná Hora je pro pořádání tohoto turnaje ideální destinací, jelikož se nachází pro většinu
družstev v ideální destinaci. Cílem této akce je zejména zprostředkování špičkového
sportovního zážitku v ženské házené, která má v oblasti středočeského kraje
jednoznačně růstový potenciál. Zároveň by se jednalo o další šanci na prohloubení
spolupráce mezi místním oddílem TJ Sparta Kutná Hora, potažmo zástupci vedení
sportovní haly Klimeška s Českým svazem házené, která byla započata v minulém roce
uspořádáním tréninkového kempu reprezentačního výběru kategorie dorostenek.
Z výše uvedeného důvodu předkládáme RM požadavek na rozpočtové opatření, kterým
dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z OrJ 2867 – Sport rezerva na
Orj 2867 org.C 43049 – Český svaz házené, z.s.

Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

3419
3419

SpPo

OrJ

5222 2867
5901

2867

schválený
rozpočet

OrgC

Text

43049

Český svaz
házené, z.s.
Sport - rezerva

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

164 119,00

144 119,00

-20 000,00

124 119,00

Usnesení č. 96/20 k vyhodnocení malých projektů v soc. oblasti pro rok 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do Programu pro přidělování
dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální
oblasti pro rok 2020 - MALÉ PROJEKTY - I. kolo, přijatých v termínu do 30. 11. 2019,
realizace projektu v prvním pololetí roku 2020:
a) žadatel: Dítě a kůň, z. s., - Sdružení pro hippoterapii, projekt: Na tělo, částka ve výši
0 Kč,
b) žadatel: Dítě a kůň, z. s., - Sdružení pro hippoterapii, projekt: Labyrint peněz, částka
ve výši 0 Kč,
c) žadatel: Prožitek z. s.: Moderované diskuze pro rodiče zaměřené na posilování
rodičovských kompetencí, částka ve výši 15.000 Kč,
II. s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi Městem
Kutná Hora jako poskytovatelem a Prožitkem z. s. jako příjemcem (projekt: Moderované
diskuze pro rodiče zaměřené na posilování rodičovských kompetencí), ve výši 15.000 Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 30.04.20

Důvodová zpráva:
Na základě výzvy k předkládání projektů v Programu pro přidělování dotací z rozpočtu
města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020
byly v 1. kole (realizace projektu 1. 1. 2020 -30. 6. 2020) podány 3 žádosti.
Jedna žádost byla podpořena v plné výši. Jedná se o organizaci s názvem Prožitek z.
s., který předložil projekt s názvem Moderované diskuze pro rodiče zaměřené na
posilování rodičovských kompetencí. Uvedený projekt byl zpracován kvalitně a v rámci
hodnocených kritérií dosáhl maxima bodů. Realizované aktivity hodnotíme jako potřebné,
v souladu s výzvou.
Další dva projekty nesplnily hranici přidělených bodů, která jsou kritériem pro
podporu projektu. Jedná se projekty organizace Dítě a kůň, z. s. – Sdružení pro
hipoterapii, která předložila projekt Na tělo a projekt Labyrint peněz. Žadateli
nepodpořených projektů bude dáno k dispozici odůvodnění nepřidělení podpory, které
obsahuje i doporučení k nápravě. Myšlenky obou projektů byly hodnoceny jako velmi
dobré, nicméně celé zpracování a logika obou projektů je na velmi nízké úrovni: texty
jsou v několika kritériích totožné; nelze se rovněž spokojit s odůvodněním v rozsahu
jedné prosté věty; není popsán způsob evaluace projektu; rovněž není odůvodněno
spojení aktivity projektu s výletem do brněnského VIDA science centra (https://vida.cz/).

Přehled podaných malých projektů v 1. kole v rámci v Programu pro přidělování dotací z rozpočtu
města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020

požadovaná
částka
dotace

(v Kč)

(v Kč)

Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro
hipoterapii

6 794,00

4 994,00

20

0,00

Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro
hipoterapii

6 794,00

4 994,00

20

0,00

18 790,00

15 000,00

100

15 000,00

32 378,00

24 988,00

název projektu

žadatel

Na tělo

Labyrint peněz

Moderované diskuze
pro rodiče zaměřené
na posilování
rodičovských
kompetencí

Počet
získaných
bodů

celkové
náklady
projektu

přiznaná
dotace (v Kč)

Prožitek z.s.

celkem

15 000,00

