Důvodové zprávy RM 19. 02. 2020
Odbor kancelář tajemníka
1/01 Zápis komise pro bezpečnost
Zápis
kulturní
komise
je
zveřejněn
na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-bezpecnost

webových

stránkách

města

1/02 Zápisy Osadních výborů
Zápis byl předán vedení města a kompetentním odborům k zajištění dotazů a připomínek
OsV.
Zápisy osadních výborů jsou zveřejňovány prostřednictvím kanceláře tajemníka na
webových stránkách: http://mu.kutnahora.cz/mu/osadni-vybory
1/03 Informativní zpráva o plánovaných zahraničních cestách v roce 2020
Každoročně předkládá kancelář tajemníka přehled zahraničních cest tak, jak jsou
plánovány pro příslušný kalendářní rok nejen v rámci partnerských měst K. Hory. Níže
jsou předkládány ty, které jsou v současné době známy:
Únor 2020
- Essen, Německo – pracovní jednání k projektu Eduzměny, účast mst. Šnajdr a mst.
Doušová, město hradí pouze část stravného
Březen 2020
- Tarnowski Góry, Polsko – mezinárodní basketbalový turnaj v Tarnowskich Górach, účast
basketbalového týmu z K. Hory a st. Viktora – město hradí pouze dopravu a propagaci
(ke dni zpracování této zprávy účast ještě není plně potvrzena)
Květen 2020
- návštěva skupiny z Egeru – projekt s maďarským Egerem, výměnný pobyt občanů obou
měst (funguje od r. 2013), město hradí společnou večeři a dopravu autobusem na 1
výlet, zbylé zajišťují rodiny samotné
- návštěva v rámci mezinárodního školního projektu OWHC – projekt KH, Banské
Štiavnice, Krakova a Budapešti, v projektu je vždy zapojena jedna ZŠ (4 vybraní žáci),
každý rok se v jednom z měst uskuteční týdenní pobyt, letos je na řadě KH, město hradí
dopravu, ubytování, stravné a propagaci, na projekt je poskytována spoluúčast OWHC
(cca 4.000 CAD)
Červenec 2020
- Bingen am Rhein, Německo – výměnný pobyt občanů obou měst, město hradí pouze
dopravu, zbylé zajišťují rodiny samotné
Srpen 2020
- návštěva skupiny ze Stamfordu, Anglie – výměnný pobyt občanů obou měst, město
hradí dopravu z/na letiště, společnou večeři a dopravu autobusem na 1 výlet, zbylé
zajišťují rodiny samotné
Prosinec 2020
- Oslava 25. výročí zápisu Kutné Hory na listinu UNESCO – pozvání pro 4 osoby z
každého partnerského města, město hradí ubytování, stravování a propagaci
Zatím nejsou známy informace o jiných pracovních cestách, ale v případě, že budou
některé další plánovány, bude rada města informována.
Ekonomický odbor
2/01 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2
Rozpočtové opatření EKO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků
Částka: 2.116.479 Kč

Zdůvodnění: Z důvodu nevyčerpání převedených rozpočtovaných mzdových prostředků
na depozitním účtu k 31. 12. 2019 předkládáme návrh na zapojení tohoto zůstatku do
rozpočtu 2020. Tyto prostředky částečně pokryjí mzdové náklady, které vzrostou
v důsledku přechodu agendy stavebního úřadu Záboří nad Labem pod Kutnou Horu a
předpokládaný nárůst pracovníků v důsledku rozhodnutí o rozšíření úsekového měření o
další monitorované místo. V neposlední řadě pokryje i požadavek Městské policie, která
předložila tuto důvodovou zprávu:
Dnem 1. 1. 2020 – v souladu s ustanovením § 123 zákoníku práce a § 3 NV 352/2019
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo ke zrušení 6 pl. tř. a zároveň k
posunu pracovního zařazení strážníka do 8 pl. tř. v souladu s nejvýše vykonávanou
pracovní činností strážníka.
Změna v souladu s výše uvedeným NV se dotýká 10 strážníků, celkové náklady navýšení
rozpočtu mezd městské policie jsou ve výši 509.296 Kč včetně odvodů ZP+SP.
S touto částkou nebylo počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2020, tudíž není pokryto
(Usnesení Vlády ČR, které mění platové třídy zaměstnanců, bylo projednáno 16. 12.
2019).
Z důvodu personální stabilizace pracovníků městské policie a na základě zhoršujícího se
bezpečnostního rizika pro pracovníky městské policie požadujeme navýšení rizikového
příplatku, který je v souladu s § 8 NV. č. 222/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů v
rozmezí od 1 880 Kč až 7 500 Kč.
Současný přiznaný rizikový příspěvek je ve výši 2 500 Kč (nebyl navýšen více jak 15 let
oproti bezpečnostnímu riziku v době, kdy byl rizikový příplatek přiznán). Rizikový
příplatek navrhujeme zvýšit o částku 1 000 Kč, tedy na celkovou částku 3 500 Kč.
24 strážníků x1 000x12x1,338% = 385 344 Kč včetně odvodů ZP+SP.
Požadovaná částka navýšení rozpočtu 2020 MP mzdy je 894 640,- Kč včetně odvodů
ZP+SP.
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Odbor správy majetku
3/01 Ke změně ceníku a pronájem reklamní plochy haly Klimeška
Rada města přijala dne 10. 7. 2019 usnesení č. 558/19, kterým schválila změnu ceníku
pro sportovní halu Klimeška od 1. 8. 2019, pokud ho schválí poskytovatelé dotací.
Vzhledem k tomu, že se poskytovatelé dotací ke změně ceníku vyjádřili až po termínu 1.
8. 2019 (Středočeský kraj 5. 11. 2019, MŠMT dokonce až 17. 1. 2020), nemohl ceník
nabýt platnosti od schváleného termínu. Oba subjekty s navrhovanými změnami vyslovily
souhlas, a proto odbor správy majetku předkládá radě města návrh na zrušení usnesení
č. 558/19 a schválení změny ceníku od 1. 3. 2020..
3/02 Zahájení poptávkového řízení na VZMR na stavební práce „Odstranění
vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora“

Odbor správy majetku předkládá radě města návrh na zahájení výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu potřebnosti realizace uvedené akce.
3/03 Návrh na uzavření dodatku „zookoutek“
Dne 12. 6. 2017 byla mezi Městem Kutná Hora a pobočným spolkem Kutnohorský
zookoutek Denemark uzavřena Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 92 v k. ú.
Kutná Hora za účelem zřízení zookoutku. Byl dohodnut zvláštní režim na dobu 30 měsíců
od účinnosti smlouvy. Zvláštní režim skončil 31. 12. 2019 a dne 18. 12. 2019 rada města
schválila Dodatek č. 1, týkající se prodloužení zvláštního režimu do 29. 2. 2020. Nyní
požádal spolek o uzavření o prodloužení doby zvláštního režimu, a proto odbor správy
majetku předkládá radě města návrh na uzavření dodatku č. 2 a vyvěšení záměru.
3/04 Vyhodnocení VŘ č. SN 01/20 na pronájem prostor sloužících podnikání
V období od 9. 1. 2020 do 11. 2. 2020 bylo zveřejněno výběrové řízení č. SN 01/20
na pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 647, Benešova ul., Kutná Hora.
Do výběrového řízení podali přihlášku dva žadatelé, obálky budou otevřeny na jednání
rady města.
3/05 Důvodová zpráva nebyla přiložena, neboť obsahuje citlivé údaje
3/06 Vyhlášení VŘ č. SN 06/20 na pronájem bytu v ul. Puškinská
Na základě doporučení Bytové komise rady města předkládá odbor správy majetku návrh
na vyhlášení výběrového řízení č. SN 06/20 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk
ve 4. podlaží domu č. p. 651, ul. Puškinská, Kutná Hora, určeného pro uchazeče dle
sociální potřebnosti.
3/07 Vyhlášení VŘ č. SN 07/20 na pronájem bytu v ul. Puškinská
Na základě doporučení Bytové komise rady města předkládá odbor správy majetku návrh
na vyhlášení výběrového řízení č. SN 07/20 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+kk
ve 4. podlaží domu č. p. 652, ul. Puškinská, Kutná Hora, určeného pro uchazeče dle
sociální potřebnosti.
3/08 Zahájení veřejné zakázky - stavební úpravy 2 BJ Školní 401, KH
Předmětem předložené veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2 bytových jednotek ve
3.NP domu Školní 401, Kutná Hora včetně suterénu a stoupaček v celém vchodu.
3/50 Záměr na prodej části pozemku v k. ú. KH (p. Plesník)
Pan Plesník požádal o odkoupení části pozemku p. č. 967 o výměře 114 m2 v k. ú. Kutná
Hora. Pozemek je z větší části obklopen zástavbou a zahradami soukromých osob.
3/51 Prodej části pozemku v k. ú. Perštejnec (p. Hrouda)
Pan Hrouda požádal o koupi pozemku p. č. 159/31 (zahrada) o výměře 9 m2
v k. ú. Perštejnec. Jedná se o pozemek města, který je součástí zahrady žadatele.
3/52 Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Čermáková)
Paní Čermáková požádala o koupi části pozemku p. č. 479 (manipulační plocha - ostatní
plocha) o výměře cca 31 m2 v k. ú. Kaňk. Žadatelka je vlastníkem sousedních pozemků,
které by z důvodu stavby garáže ráda rozšířila.
3/53 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička)

Pan Hubička požádal o prodej části městského pozemku p. č. 4512/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 230 m2 v k. ú. Kutná Hora. Jedná se o část
prostranství před budovami ve vlastnictví žadatele.
3/54 Prodej objektu čp. 435, Nádražní, Kutná Hora (p. Rožumberský)
Pan Rožumberský požádal o koupi pozemku p. č. 2717/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 486 m2 v k. ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č. p. 435.
3/55 Předkupní právo (Ing. Tomáš)
Pan Tomáš podal žádost o zřízení předkupního práva k pozemkům p. č. 2930/1, p. č.
2930/2, p. č. 2930/4, p. č. 2930/6, p. č. 2931, p. č. 2932/1, p. č. 2932/6, p. č. 2933, p.
č. 2948/1, p. č. 2949/4, p. č. 2952/3, vše v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná
Hora. Žadatel koupil od Města Kutná Hora v roce 2018 pozemek p. č. 2952/1 v k. ú.
Kutná Hora, jehož součástí je stavba, budova č. p. 1 (jiná stavba). Jedná se o budovu
bývalého Tellerova cukrovaru.
3/56 Prodej nemovitých věcí formou VŘ (Palackého nám. 379)
Město je vlastníkem pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Kutná Hora, na kterém se nachází
budova č. p. 379 a objekt bez č. p. O prodej nemovitosti požádali dva zájemci. Ze strany
vedení byl požadavek na doplnění stanoviska k prodeji předmětné nemovité věci nového
architekta města.
3/57 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. Ze strany vedení byl požadavek
na doplnění stanoviska městského architekta ke smluvnímu zřízení práva stavby
na předmětné nemovité věci.
3/58 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-126025726/VB3 Kutná Hora, Na Rudě, ppč. 4296/10 – knn) na pozemku p. č. 4295
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-126024713 Kutná Hora, Masarykova, p.č. 32/18 - knn) na pozemcích p. č. 4512/2 a p. č.
4512/3,
oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora.
3/59 Odkup pozemků v k. ú. Štipoklasy (pí Zajícová)
Paní Zajícová nabídla Městu Kutná Hora odprodej pozemků p. č. 699 (lesní pozemek)
o výměře 1 790 m2, p. č. 713 (lesní pozemek) o výměře 566 m2 a p. č. 778 (vodní
plocha)
o výměře 257 m2, vše v k. ú. Štipoklasy u Černín, které jsou v jejím vlastnictví.
3/60 Ukončení VŘ č. M 4/19 (malínská škola)

Rada města schválila usnesením č. 846/19 vyhlášení VŘ na prodej budovy bývalé ZŠ
s pozemky v k. ú. Malín. Protože se do výběrového řízení opět nikdo nepřihlásil, bude
jeho vyhlášení ukončeno.
Odbor památkové péče, kultury a školství
4/01 Žádost o záštitu – Klub králičího hopu
Převzetí záštity městem Kutná Hora nad 8. Mistrovstvím České republiky v králičím hopu
konaném dne 11. 4. 2020 v Kutné Hoře. Použití heraldického znaku města Kutná Hora
v rámci akce 8. Mistrovství České republiky v králičím hopu a preferuje použití loga
města Kutná Hora
4/02 Vyhlášení VŘ – obnova vnějšího pláště Tylova divadla
Odbor památkové péče, školství a kultury zamýšlí v roce 2020 zahájit práce spojené
s opravou vnějšího pláště Městského Tylova divadla. Vzhledem k předpokládané hodnotě
VZ bude zadávací řízení vedeno druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4/03 Vyhlášení VŘ – obnova vnějšího pláště č. p. 56 Národního odboje
Odbor památkové péče, školství a kultury zamýšlí v roce 2020 zahájit práce spojené
s opravou vnějšího pláště domu čp. 56 náměstí Národního odboje včetně výměny oken.
Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ bude zadávací řízení vedeno druhem
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
4/04 Zápis komise památkové péče
Zápis komise památkové péče je zveřejněn na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pamatkove-pece

webových

stránkách
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4/05 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – kultura
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce konané
v roce 2020 – Calendarium Cuthna
4/06 Souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelny
Souhlas rady města s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací
Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 4 235,00Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
4/07 Žádost o finanční podporu – Dana Čurejová
Žádost o finanční podporu akce Taneční liga a Superstar konané dne 16. 5. 2020 v Kutné
Hoře ve výši 20 000,- Kč z rezervy rady města – kultura
4/08 rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 – přesun prostředků
z položky - Sport rezerva ve výši 20 000,- Kč na položku – Český volejbalový svaz – pořádání Final Four
Českého poháru ve volejbale mužů.
4/09 rozpočtové opatření OPPŠK č. 4 – přesun prostředků z položky Sportovní oddíly
– registrovaní žáci v celkové výši 3 690 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční
prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.

4/10 Žádost o záštitu
„SPORTICUS orienteering“
a „Bezpečně na silnicích o.p.s.
Převzetí záštity města Kutná Hora nad konáním cyklistické akce s názvem MTBO Krasnice
a za b) žádost o převzetí záštity města Kutná Hora nad projektem „Na kole jen s přilbou“.
Projekt Na kole jen s přilbou je realizován od dubna do konce října 2020. Současně
organizátoři projektu žádají příspěvek ve výši 30 000,- Kč na vytvoření informačních
materiálů a pořízení reflexních předmětů. Tato žádost byla projednána na poradě vedení
města, které s poskytnutím příspěvku nesouhlasí.
4/11 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 156 000,- Kč z důvodu přijetí
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020
pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na „Zabezpečení regionálních funkcí knihoven pro
rok 2020“.
4/12 Zápis komise kulturní
Zápis
kulturní
komise
je
zveřejněn
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-kulturni

na

webových

stránkách

města

4/13 Jmenování člena redakce KH listů
Na základě podnětu redakční rady Kutnohorských listů navrhujeme za dalšího člena
externích spolupracovníků redakce Kutnohorských listů paní Ing. Zdeňku Nezbedovou,
která bude úzce spolupracovat s redaktorkou KHL Monikou Pravdovou.
Odbor investic
6/01 Podpora cyklodopravy – posunutí termínu zahájení VŘ
Jak jsme již informovali při jednání Rady města, došlo v průběhu přípravy prováděcí
dokumentace a výkazu výměr k této akci k vyhroceným konfliktům a sporům
s projektantem xxxx. Ten vyhrál VŘ a měl práci na akci odevzdat již před půl rokem.
Přestal absolutně komunikovat, odpovídat na emaily, telefonáty. Nakonec jsme těsně
před koncem roku po sérii písemných výzev (s výčtem dopadů vyplývajících z jeho
jednání a možného soudního sporu) kontakt znovu navázali a on odevzdal rozpracovaný
projekt ke kontrole. Přišlo však nemilé překvapení, když jsme začali projekt kontrolovat.
Ukázalo se, že je v mnoha detailech odbytý, nekompletní a k zásadnímu přepracování. A
to včetně výkazu výměr, který je stěžejní pro vyhlášení VŘ. Obsahoval položky, které
s projektem nesouvisí, naopak spousta zásadních chyběla a ve velké většině nesouhlasily
výměry položek. Projekt vůbec neobsahoval textovou část. Na základě těchto zjištění a
po zhlédnutí projektu odmítl i koordinátor VŘ podepsat s Městem KH smlouvu na
spolupráci při vyhlášení VŘ do doby dodání způsobilé PD. Jelikož xxxx znovu úplně
přerušil komunikaci s Městem, musel xxxx s xxxx projekt z velké části přepracovat a
doplnit. K tomu bylo rovněž nutné sehnat a najmout si externí specialisty a konzultanty,
zejména pro přepracování rozpočtu a kompletně nový projekt VO. Do prací navíc
vstoupily nové požadavky Technických služeb.
Na přepracování projektu se stále pracuje a je předpoklad, že v týdnu do 15. 02. 2020
bude dopracováno včetně výkazu výměr. Samozřejmě, že xxxx neobdrží žádné peníze ze
smlouvy o dílo, naopak je na místě stížnost na ČKAIT a v případě ohrožení dotace i další
právní kroky. Na druhou stranu musíme najít způsob ohodnocení xxxx (rozpočet) a pana
xxxx (elektroprojekce).
Posledním a zatím nejzásadnějším problémem ve vztahu k akci zůstává termín zahájení
VŘ. Ten jsme jako odbor stanovili na 30. 11. 2019 a byl schválen usnesením RM 859/19.
Termín se nepodařilo z výše uvedených důvodů dodržet a nepožádalo se včas o jeho

prodloužení. Vzhledem k opakujícím se problémům s Ing. Kuličem a nemožnosti jakékoliv
rozumné domluvy s ním nebylo reálné nějaký nový termín stanovit.
6/02 Parkoviště autobusů Sedlec – poptávkové řízení
Podmínkou pro zahájení poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace
pro stavební povolení „Parkoviště autobusů Sedlec“ je uzavření „Licenční smlouvy“ a
smlouvy „O součinnosti architekta“ se zpracovatelem předchozích fází projektové
dokumentace. Smlouvy se podařilo po oboustranné korekci připravit a byly podepsány
architektem 4. 2. 2020.
Příprava poptávkového řízení nebyla dokončena vzhledem k přípravě a realizaci dalších
akcí, které musí odbor investic aktuálně obsáhnout. Zejména má prioritu komplikovaná
příprava dotační akce Podpora cyklodopravy - cyklostezka Vrchlice. Projekt cyklostezky
Odbor investic od podzimu v podstatě zajišťuje vlastními silami.
Z uvedených důvodů nebyl dostatečný prostor komplexně připravit poptávkové řízení na
dodavatele PD ke stavebnímu povolení na Buspark Sedlec. Předpokládáme, že podstatné
práce na akci cyklostezka Vrchlice se podaří dokončit do 14 dnů a poté bude možnost se
věnovat přípravě akce Buspark Sedlec.
6/03 Realizace amfiteátru – Breüerovy sady, Kutná Hora
Pracovní název Amfiteátr vznikl při konzultacích s architektem a na jeho návrh. Je to, již
na ZM představovaný, polokruhový výstup z parku k toku Vrchlice se stupňovitým
sezením také ve tvaru polokruhu. Rozhodnutí o přidělení prostředků je nezbytné nyní,
protože je to stavba náročná na přesuny hmot a není možné její zahájení posunout,
neboť by to ohrozilo termín dokončení prací v parku. Amfiteátr není zařazen do
financování z dotace.
Na základě usnesení rady města č. 821/19 ze dne 30. 10. 2019 bylo provedeno výběrové
řízení na zhotovitele amfiteátru elektronickou formou EZAK. Termín pro podání nabídek
byl 12. 02. 2020. Osloveny byly tyto firmy:
1) GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783, sídlo: 252 43 Průhonice, Dobřejovická 194
2) Gardenline s.r.o., IČO: 27263827, sídlo: 412 01 Litoměřice, Šeříková 405/13
3) OK GARDEN s.r.o., IČO: 27571297, sídlo: 142 00 Praha, Sládkovičova 1233/21
4) DALFOS s.r.o., IČO: 62966511, sídlo: 280 02 Libenice 44
5) STAVONEL, spol. s r.o., IČO: 25737082, sídlo: 28401 Kutná Hora, Komenského
náměstí 39
Ve stanoveném termínu podali nabídku a splnili požadovanou kvalifikaci tři uchazeči.
Název uchazeče

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

pořadí

DALFOS s.r.o.

998.142,21

1.207.752,07

1.

GREEN PROJECT s.r.o.

1.181.269,00

1.429.335,00

2.

Gardenline s.r.o

1.831.881,00

2.216.576,00

3.

6/04 Cyklostezka – kácení stromů
Již jsme avizovali, že pro budoucí stavbu cyklostezky je nutno pokácet stromy. Protože je
to nutné ve vegetačním klidu vypsalo TO odboru investic poptávkové řízení, kdy nejnižší
nabídku podala firma Technické služby Kutná Hora za cenu 76.230,- Kč včetně DPH.
Součástí ceny je i likvidace dřevní hmoty. Dále byly poptány firmy Aleš Svoboda Týnec
nad Labem a Ondřej Záhora Kolín.

6/05 Chodník Karlov – Foxconn , ČKD
Projekt na zmíněný chodník byl zpracován v roce 2015, ale jeho realizace nebyla možná,
protože stavební povolení vázlo na komplikacích s vykoupením soukromých pozemků.
Tato věc je v současnosti vyřešena a je třeba postoupit v procesu tvorby projektu tak,
abychom mohli podat žádost o dotaci. Při aktualizaci je zároveň třeba reagovat na
paralelně probíhající tvorbu projektu na rekonstrukci celé vozovky, kterou zadal
Středočeský kraj.
Jedná se o nebezpečný úsek se značným pohybem chodců. Součástí projektu bude i
výstavba VO. Sympaticky se jeví i postoj Foxconnu ,který s námi znovu navázal dříve
započatou a přerušenou komunikaci o možném podílu na realizaci akce.
Firma Milota Kladno je autorem předchozího stupně dokumentace a je logické, že by na
díle pokračovala. Nabídnutá cena je 127.050 Kč včetně DPH.
6/50 Komise dopravní
Celý zápis naleznete na: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-dopravni
6/51 Zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 20. 1. 2020 společnosti MVE PLUS
s.r.o.
Dne 7. 2. 2020 technické oddělení odboru investic obdrželo zápis z jednání Dozorčí rady
společnosti MVE PLUS s.r.o. ze dne 20. 1. 2020.
6/52 Rozpočtová příloha na rok 2020 ke smlouvě s TS
Jednotlivé položky obsažené v předložené rozpočtové příloze respektují celkový objem
schválených finančních prostředků, které má TO OI pro zajištění těchto služeb v rozpočtu
na rok 2020 k dispozici, tj. 50 466 000,- Kč. Dodatek k Rámcové smlouvě na zabezpečení
veřejně prospěšných služeb uzavíráme každý rok. Tímto dodatkem doplňujeme
Rámcovou smlouvu na základě změny finančních prostředků. Dodatek bude zveřejněn
v Registru smluv.
6/53 Uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSET s.r.o.
Společnost INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3 provádí geotechnický
monitoring (dále GTM) a kontrolní sledování objektů v ul. Kremnická a Táborská v Kutné
Hoře již od konce roku 2015. Zpočátku se jednalo o práce spojené se sanací opěrné zdi u
silnice III/3377 vyvolané jejím havarijním stavem, měření si při výstavbě hradila Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS). Dne 22. 9. 2017 na jednání
Rady monitoringu (dále jen RAMO) bylo rozhodnuto, že vrty následně převezme Město
Kutná Hora a dále bude zajišťovat trvalý GTM minimálně po dobu 5 let. Společností
INSET s.r.o., pokračuje od roku 2017 v pravidelném geodetickém měření na objektech a
zdech, dále provádí inklinometrické sledování horninového masivu, sledování trhlin a
pravidelné vizuální kontroly objektů a dotčených inženýrských sítí na území města Kutné
Hory. Pravidelné měření a jejich vyhodnocení může odvrátit havárie, které v takto
poddolovaném území mohou nastat.
6/54 Návrh k plnění termínu usnesení
Žádáme o prodloužení termínu splnění usnesení č. 318/19 k veřejnému osvětlení v ul. Za
Biřictvím do 31. 5. 2020.
6/55 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu komunálních
odpadů – MVE PLUS s.r.o.

Dne 27. 1. 2020 obdrželo TO-OI dopis od společnosti MVE PLUS s.r.o. týkající se úpravy
cen v souladu s uzavřenou Smlouvou o zajištění svozu a likvidaci směsného komunálního
odpadu a úklidu kontejnerových stání ze dne 31. 10. 2014. Úpravou je navrhnuto,
navýšení všech položkových cen za svozy odpadů o míru inflace, tj. 3,1%. V bodě B.
dodatku jsou uvedeny ceny za služby, které se nenavyšovaly od uzavření smlouvy. Zde
pan jednatel navrhuje zvýšení o míru inflace 2 % v roce 2018 a 3,1 % v roce 2019.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Zápis z komise pro sociální záležitosti
Předkládaný zápis z jednání komise je dostupný na webových stránkách Města Kutná
Hora: https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-socialni-zalezitosti
7/02 Schválení podpory velkých projektů v soc. oblasti pro rok 2020
Předkládáme k projednání návrh rozdělení finančních prostředků z Programu pro
přidělování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů
v sociální oblasti pro rok 2020 - velké projekty. Vzhledem k nastavenému Programu
nemohou administrátoři jednotlivých oblastí nijak zasahovat nebo upravovat výsledky
hodnocení a návrhy finančních příspěvku. Posudky jednotlivých oborových komisí jsou
podpůrným materiálem pro rozhodování rady města. Do sociální oblasti byla na malé a
velké projekty v rámci rozpočtu města přidělena částka 341.600,- Kč. Program je
dvoukolový s tím, že v prvním kole (tj. realizace projektu v prvním pololetí roku 2020) se
rozdělí 60% prostředků (tzn. 204.960,- Kč). V druhém kole (tj. realizace projektu
v druhém pololetí roku 2020) se rozdělí zbývající část tj. 40% prostředků (tzn. 136.640,Kč). Celkem bylo podáno 5 žádostí do oblasti velkých projektů (2 žádosti byly navrženy
komisí pro sociální věci k podpoře)
7/03 Návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 2, Veřejnoprávní smlouva
Byl předložen vzor veřejnoprávní smlouvy týkající se dotace/ příspěvku na poskytování
sociálních služeb, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb.,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení na rok 2020. Pečovatelské službě Kutná Hora byla poskytnuta dotace
ve výši 4.471.000 Kč, kde poskytovatelem je Středočeský kraj. Před podpisem této
veřejnoprávní smlouvy je nutné v případě územně samosprávného celku a její
příspěvkové organizace schválit vzor veřejnoprávní smlouvy orgánem územně
samosprávného celku.
Na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby,
tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na
rok 2020 (č. S-1249/SOC/2020), která bude podepsána Středočeským krajem
(poskytovatel dotace) a Pečovatelskou službou Kutná Hora (příjemce dotace),
předkládáme rozpočtové opatření OSZ č. 2. Dotace se poskytuje v celkové
výši 4.471.000 Kč,.
V návaznosti na rozpočtovou skladbu (vyhl. č. 323/2002 Sb., novelizace vyhláškou
č. 464/2013 Sb.) jsou transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízených
obcemi vykazovány poskytovatelem prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele
(obce), pokud jsou poskytovány prostřednictvím jejich rozpočtů.
V roce 2020 budou finanční prostředky vyplaceny ve dvou splátkách. První splátka bude
vyplacena do 30 dnů od oboustranného podpisu Smlouvy ve výši 60% (tj. ve
výši 2.682.600 Kč) celkové dotace, druhá splátka v termínu do 31. 7. 2020 ve výši 40%
(tj. ve výši 1.788.400 Kč) celkové dotace. Pečovatelská služba Kutná Hora má

registrovány dvě sociální služby. Dle Smlouvy je poskytnuta dotace pro službu
Pečovatelská služba ve výši 3.217.100 Kč a pro službu Centrum denních služeb ve
výši 1.253.900 Kč.
Na základě výše uvedeného, navrhujeme zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví o částku 4.471.000 Kč.
Odbor životního prostředí
11/01 Rozpočtové opatření OŽP č. 1
Město Kutná Hora obdrželo od SFŽP dotaci na zpracování plánů Územních systémů
ekologické stability pro ORP Kutná Hora ve výši 2 708 986,72 Kč. Pro rok 2020 je dle
jednotlivých etap zpracování nárokovaná částka 701 930,68 Kč.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 Zápis z komise cestovního ruchu ze dne 11. 2. 2020 je zveřejněn na
https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-cestovniho-ruchu
15/02 Návrh na rozpočtové opatření OCRM č. 01
Rozpočtové opatření OCRM č. 01 – převod rozpočtových prostředků z Odboru památkové
péče, školství a kultury, na Oddělení cestovního ruchu a marketingu z důvodu finanční
posílení propagace akce Kutnohorské léto.

