Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání
dne 19. ledna 2021
Usnesení č. 10/21 k rozpočtovému opatření EKO - č. 01
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků z
důvodu požáru ubytovny Vítězná a s tím spojené výdaje a to na úkor zůstatku na
běžných účtech ve výši 500 tis. Kč. Současně dojde k zapojení přijatých darů ve výši 5,5
tis. Kč na stejný účel k 7. 1. 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.12.21
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření EKO č. 1 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č.
250/2000 Sb.)
Částka: 500 000,-- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení
zůstatku na bankovních účtech na pokrytí výdajů souvisejících s požárem ubytovny
Vítězná v Sedlci. Současně dojde k zapojení přijatých darů k 7. 1. 2021.ve výši 5,5 tis.
Kč na stejný účel.
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa SpPo

OrJ

kap

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po
úpravě

5213

různé

2956 49

OSM - Výdaje spojené s
požárem ubytovny Vítězná

0

0

500 000

505 500

5213

5xxx

2059 49

KT - Výdaje spojené s
požárem ubytovny Vítězná

0

0

5 500

5 500

5213

2321

2200 49

Přijaté dary - požár
Vítězná

0

0

5 500

5 500

Zapojení zůstatku ZBÚ

0

2 963 583

500 000

3 463 583

8115

Usnesení č. 20/21 k rozpočtovému opatření INV č. 01 - 04
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Sportovní hala Klimeška - LED
tabule" ve výši 1.203.950 Kč,
b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Sportovní hala Klimeška doplňkové práce" ve výši 197.311 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Rekonstrukce chodníků Masarykova ulice" ve výši 500.000 Kč,
d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Cyklostezky - propojení VO" ve výši
994.342 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.01.21
Důvodová zpráva:

a) V důvodové zprávě usnesení RM č. 787/20 ze dne 21.10.2020 bylo avizováno, že
vyčleněné prostředky na dodávku výsledkové tabule LED do sportovní haly Klimeška
budou potřeba až v roce 2021 – viz níže. Z tohoto důvodu musíme tyto finance vyčlenit
v rozpočtu města na rok 2021.
Usnesení č. 787/20 k nákupu LED výsledkové tabule pro Sportovní halu
Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu se společností ATLAS servis CZ, s.r.o., Opavská 492, Velká Polom, na
dodávku výsledkové LED tabule do Sportovní haly Klimeška Kutná Hora dle cenové
nabídky ze dne 12. 10. 2020,
II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu se společností ATLAS servis CZ, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J. Janál
Termín : 30.11.20
S těmito prostředky bude nutné počítat do rozpočtu města na rok 2021, jelikož LED
tabule bude dodána právě až v roce 2021.
Rozpočtové opatření INV č. 01 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 1.203.950,00 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

6122

Text
zapojení zůstatku
minulých let

8115

3412

OrgC

2490

Sportovní hala
16423 Klimeška – LED
tabule

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0,00

0,00

1 203 950,00

1 203 950,00

0,00

0,00

+1 203 950,00

1 203 950,00

b) Usnesením RM č. 953/20 ze dne 16.12.2020 byly schváleny doplňkové práce
k tréninkové hale Klimeška ve výši 777.554,- Kč včetně DPH. Tyto práce byly z větší části

uskutečněny a účtovány v roce 2020 a to ve výši 580.243,41 Kč včetně DPH. V roce
2021 zbývá fakturovat ještě 197.311,00 Kč.
Výpis usnesení:
Usnesení č. 953/20 k tréninkové hale Klimeška - doplňkové práce
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o dílo se společností BFK service a.s., se sídlem Komenského nám.
54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153 - za celkovou cenu ve výši 777.553,63 Kč včetně
DPH,
b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z
položky "Revitalizace toku Vrchlice" na položku "Klimeška III. etapa" ve výši 777.554 Kč,
II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková
Termín : 31.01.21
Rozpočtové opatření INV č. 02 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 197.311,00 Kč
Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

6121

Text
zapojení zůstatku
minulých let

8115

3412

OrgC

2490

Sportovní hala
16423 Klimeška –
doplňkové práce

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

0,00

1 203 950,00

197 311,00

1 401 261,00

0,00

0,00

+197 311,00

197 311,00

UR po úpravě

c) V předpokládaných nákladech na akci rekonstrukce chodníků Masarykova nebyly
započítány náklady na zábory části komunikace se strany ŘSD. Ty jsou v každém případě
náklady neuznatelnými ve vztahu k dotaci.
Problémem v současnosti je, že nám není známa přesná částka, o kterou se bude jednat.
Víme sice sazbu za jeden den a m2 (10,84Kč/m2/den), ale nelze přesně spočítat potřebu
záborů v průběhu akce. Vycházíme tedy z odhadů na jednotlivé měsíce a částka bude
v průběhu stavby upřesňována (stavba bude trvat cca 35 týdnů).
Rozpočtové opatření INV č. 03 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 500.000,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

zapojení zůstatku
minulých let

8115

2219

6121

Text

2490

Rekonstrukce
20004 chodníků
Masarykova ul.

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

0,00

1 401 261,00

500 000,00

1 901 261,00

0,00

0,00

+500 000,00

500 000,00

UR po úpravě

d) Odbor investic v rámci PD řešící vybudování cyklostezky Vrchlice řešil i vybudování
nové sítě veřejného osvětlení. Od provozovatele VO byl určen bod napojení, který po
zpracování celé PD provozovatel (TS) vyhodnotil jako nevyhovující (slabé dimenze pro
přenos el. výkonu). Přípojka tím nebyla v projektu zahrnuta. S ohledem na skutečnost,
že VO v rámci dotace na cyklostezku je neuznatelným nákladem, nebylo nutné, aby byla
přípojka součástí projektu přikládaného k žádosti. Bylo zadáno vypracování nové
dokumentace pro novou přípojku (zhotoveno 2020). Nyní je třeba ji vybudovat a proto
tato rozpočtová změna na realizační prostředky.
Rozpočtové opatření INV č. 04 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.
a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 994 342,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

8115

2219

6121

2490

22001

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

zapojení zůstatku
minulých let

0,00

1 901 261,00

994 342,00

2 295 603,00

Cyklostezka
propojení VO

0,00

0,00

+994 342,00

994 342,00

Usnesení č. 23/21 k návrhu na rozpočtové opatření OCRM č. 01
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 01 - zvýšení rozpočtových výdajů Oddělení cestovního ruchu a
marketingu o částku 67.980 Kč z důvodu prodloužení možnosti čerpání dotace od Středočeského
kraje v programu na podporu turistických informačních center. Tato částka je převedena z roku 2020,
kdy nebylo možno účel dotace plnit.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 31.01.21

Důvodová zpráva:

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: 67 980,- Kč
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
Město Kutná Hora získalo v roce 2020 dotaci v programu na podporu Turistických informačních center
na nákup 2ks elektrokol pro půjčovnu Informačního centra Města Kutná Hora. Výše dotace byla
50 000 Kč a dle aktuálních cen elektrokol je odhadovaná výše spoluúčasti 17 980 Kč.
Nastalá pandemie Covid-19 omezila nabídku elektrokol v České republice. Prodejci kol oslovení
v poptávkovém řízení reagovali nedostatečnou nabídkou a žádný z nich nesplnil požadované
parametry. Nedostatek kol byl dle informací od prodejců ovlivněn nejen pandemií, ale také
nadměrným zájmem o elektrokola v roce 2020. Bohužel dodavatelé avizují také zpoždění v dodání
modelů pro rok 2021.
Na základě Dodatku č. 1 (příloha 1 - elektronicky) bylo čerpání dotace prodlouženo do 31. 8. 2021.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa SpPo

2143

OrJ

Ka

Text

8115

Zapojení zůstatku
z minulých let

5137

Elektrokola – z dotace KUSK
(včetně spoluúčasti)

2045 04

ROZP.SCHVÁL.

0,00

Změna:

Upravený
rozpočet

67 980

67 980

67 980

67 980

