Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19. února
2020

Usnesení č. 129/20 k žádosti o finanční podporu (Čurejová Dana)
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční podporu akce Taneční liga a Superstar konané dne 16. 5. 2020 v Kutné Hoře ve
výši 10.000 Kč,
b) předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro akci Taneční
liga a Superstar konanou dne 16. 5. 2020 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert

Termín : 15.04.20

Důvodová zpráva:
Paní Dana Čurejová písemně požádala dne 8. 1. 2020 o finanční podporu akce Taneční liga a
Superstar, která se bude konat dne 16. 5. 2020 v sále restaurace Na Škvrňově, Kutná Hora –
Karlov. Akce je pořádána pro romské děti a jde částečně o soutěž a částečně o kulturněspolečenskou akci. Paní Dana Čurejová opakovaně žádala v minulých letech
o podporu akcí pro romské děti a dosavadní spolupráce byla bez problémů.
Žádost byla podána mimo grantový systém, takže pokud by se rada města rozhodla finance
uvolnit, není možné uvolnit prostředky z rozpočtu oddělení školství a kultury. O případných
jiných zdrojích v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2019 nemáme informace.
Pro tyto případy byla v letošním roce nově zřízená rozpočtová položka Rezerva rady města –
kultura, ze které je tyto žádosti možné uspokojovat. Čerpání této rezervy, rozhodování o
přiznání nebo nepřiznání podpory je plně v kompetenci rady města.

Usnesení č. 132/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na 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,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání
Final Four Českého poháru ve volejbale mužů.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková

Termín : 19.03.20

Důvodová zpráva:
a) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka : 20 000,- Kč
Zdůvodnění:
Dne 31. 1. 2020 byla našemu odboru postoupena z kanceláře tajemníka žádost Českého
volejbalového svazu na pořádání Final Four Českého poháru ve volejbale mužů v hale Na
Klimešce v termínu 22. – 23. února letošního roku.
Jedná se o rozsáhlou a finančně náročnou akci, jejíž náklady překročí částku 750 000,- Kč.
Námi poskytnuté prostředky by především sloužily k pokrytí nákladů spojených s ubytováním
sportovců a úpravou sportovní haly pro potřeby této soutěže.
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. 43935 – Český svaz házené, z.s.
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Usnesení č. 135/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na 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".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 29.02.20

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č. OPPŠK č. 5 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 2 156 000,- Kč
Zdůvodnění: Na základě 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“, překládáme návrh na zapojení tohoto navýšení
do rozpočtu města.
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Usnesení č. 150/20 k velkým projektům v soc. oblasti pro rok 2020
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením 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, a to na základě přijatých žádostí v termínu do 30. 11. 2019, následovně
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186,
Kutná Hora, IČ 26594544, velký projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené
osoby, částka ve výši 20.000 Kč,
b) Cesta životem bez bariér, z. s., sídlem Paběnice 75, IČ 27044700, velký projekt: Aktivity
pro pečující osoby, částka ve výši 39.500 Kč,
c) Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, velký
projekt: Spolu na Sioně, částka ve výši 0 Kč,
d) Nadační fond Barvy podzimu, sídlem Ledeč nad Sávou 8, Ledeč nad Sázavou, IČ
07852223, velký projekt: Kurzy kresby a malby pro seniory, částka ve výši 0 Kč,
e) SK Barbora, z. s., sídlem Husova 151, Kutná Hora, IČ 22665889, velký projekt: Zimní
osvětová činnost a potravinová a materiální pomoc pro občany Kutné Hory v sociální tísni,
částka ve výši 0 Kč,
II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Města Kutná
Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu
malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 s následujícími organizacemi
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186,
Kutná Hora, IČ 26594544,
b) Cesta životem bez bariér, z. s., sídlem Paběnice 75, IČ 27044700.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr
Termín : 30.04.20

Důvodová zpráva:
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. Návrh obsahuje počet získaných bodů a výši podpor pro
jednotlivé projekty projednané Komisí pro sociální záležitosti (viz. příloha č. 1). Sumář
hodnocení jednotlivých projektů ze strany Komise pro sociální záležitosti je obsažen v příloze
č. 2. Podrobné hodnocení projektů jednotlivými hodnotiteli je předložen v příloze č. 3
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).
Pokud se Rada města Kutná Hora rozhodne neakceptovat navržené usnesení, které vychází z
doporučení komise pro sociální záležitosti, je oprávněna do hodnocení podaných žádostí
vstoupit.

Usnesení č. 151/20 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby poskytované
příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo soubor činností
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2020 ve výši
4.471.000 Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem,
b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních
věcí a zdravotnictví o částku 4.471.000 Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o
dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací
Pečovatelská služba Kutná Hora, 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, která bude uzavřena se Středočeským krajem dle
důvodové zprávy.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr

Termín : 31.03.20

Důvodová zpráva:
a) Veřejnoprávní smlouva
V příloze předkládáme 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.
V souvislosti s níže uvedeným rozpočtovým opatřením chceme poukázat na významnou
změnu ve výši dotace oproti roku 2019, kdy byla přiznána dotace v celkové výši
3 159 300,- Kč. Pro letošní rok byla přiznána dotace v celkové výši 4 471 000,- Kč, což je
o 1 311 700,- Kč více oproti roku 2019. Hlavním důvodem významného navýšení dotace
je posun v kvality služeb pečovatelské služby a pak také návrh paní ředitelky Ing.
Kuklové na snížení podílu financování registrovaných služeb z rozpočtu Města Kutná
Hora pro rok 2020.
b) Rozpočtové opatření OSZ č. 2:
zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
částka: 4.471.000,- Kč
Zdůvodnění:
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 registrovany 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.
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Usnesení č. 152/20 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření č. 1 - zapojení dotace na zpracování plánů územního systému
ekologické stability (ÚSES) pro ORP Kutná Hora dle rozhodnutí č. j. SFŽP 136363/2019 v
částce 2.708.986,72 Kč z toho pro rok 2020 dle etap ve výši 701.930,68 Kč do rozpočtu města
na stranu příjmů a výdajů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 29.02.20
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č. 1 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb.)
Částka: 701 930,68 Kč
Zdůvodnění: Předkládáme rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení poskytnuté dotace
na stranu příjmů a výdajů do rozpočtu. Realizace projektu ÚSES je rozložena na jednotlivé
etapy do roku 2022, pro rok 2020 je stanovena částka ve výši 701 930,88 Kč.
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Usnesení č. 154/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 1
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 1 - převod rozpočtových prostředků z Odboru památkové péče,
školství a kultury, na Oddělení cestovního ruchu a marketingu z důvodu finanční posílení
propagace akce Kutnohorské léto ve výši 50.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 28.02.20

Důvodová zpráva:
1) Rozpočtové opatření OCRM č. 01 přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
částka: 50 000 Kč
Zdůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žádost společnosti Kutnohorsko o.p.s. o podporu projektu Kutnohorské
léto byla podána do dotačního programu Velké kulturní projekty v rozporu s dotačními
podmínkami, nemohla být žádost zařazena do administrace programu a následného
projednávání. Protože projekt spadá svých charakterem do oblasti cestovního ruchu a podporu
by si zasloužil, předkládáme radě města návrh na převod finančních prostředků ve výši
50 000,- Kč z nedočerpané položky Velké a malé kulturní projekty (ve správě oddělení
školství a kultury) na oddělení cestovního ruchu a marketingu, které s pořadatelem projednání
způsob a rozsah podpory projektu právě v max. výši 50 000,- Kč.
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