P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 137. schůze Rady města Kolína
konaná dne 23.04.2018

4895/137/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města

I. Rada města schvaluje
předložený program 137. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:

č.

Bod je dnání / P ředkla da tel, Při zvá ni

1.

Z ahájení a ov ěř en í zápisu z minu lé s chů ze Rady měs ta Kolína

2.

Návr h n a sch válení pr ogr am u jednání Rady měs ta
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Mgr. Š ár ka Kuc hař ová
Sc hv álil:
Z ápis z jedn ání kultur ní kom ise Rady měst a Kolína ko nan éh o dne 1 1.04.201 8

3.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Jitk a Herm ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Z ápis z jedn ání komise tělový cho vy a sport u R ady města Kolín a konaného dne

4.

09 .0 4.2018
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Hana M orov á
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a posky tnut í dotac í dle do por učení komise tělový cho vy a sport u R ady

5.

města Kolína z jednání k onan éh o dne 0 9.04.201 8
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Hana M orov á
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a posky tnut í dotac e z rozpočt u R ady města Kolín a pro N A KO LE DĚ TE M -

6.

nadační fond Josefa Zimovč ák a na akc i "NA KO LE DĚ TE M"
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Jitk a Herm ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a posky tnut í dotac e z rozpočt u R ady města Kolín a pro Bezpečně n a
silnicích o.p.s.na akc i "Na k ole jen s přilbou"

7.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Lenk a Bo rseníkov á
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner

8.

Návr h n a povolení prodloužení doby hudební produk ce pro eXtreme T eam Kolín,
z.s., na akc i "Benefit camp" kon an ou v Kolín ě- Sendražicích na hř išt i
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Jitk a Herm ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a povolení prodloužení doby hudební produk ce pro eXtreme T eam Kolín,
z.s., na akc i "Benefit zábava" k onanou v Kolíně- Sendražicích na hř iš ti
9.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Jitk a Herm ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a povolení prodloužení doby hudební produk ce pro Vác lava Kutila na
akc i "V eč er s živou hu dbou " konanou v Kolíně v r es tau raci Na R yc htě od 2 2:00

1 0.

do 24:00 hod. dne 0 7.07.201 8
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Jitk a Herm ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a odvolán í ředitelky šk oly zř izo vané městem Kolín

1 1.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Jana Kavř ík ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a odvolán í ředitelky šk oly zř izo vané městem Kolín

1 2.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Jana Kavř ík ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a oslovení firem pro zhot ovení v eř ejn é zak áz ky malého rozs ahu na
st av ební pr ác e "Uličn í předpr ostor u ZŠ Ov čáreck á"

1 3. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Iv eta L uťho vá
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a oslovení firem pro zhot ovení v eř ejn é zak áz ky malého rozs ahu na

1 4.

st av ební pr ác e - III . vý zva s názvem "Herní pr vek na sv ahu c en tráln ího
dětsk éh o hř iš tě - kuličk ová dráha"
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Václav Hor ák
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a vý běr dodav at ele realizace v eř ejn é zakázky malého rozs ah u "Vý stavba
parkov iště ul. Březinova, Kolín"

1 5. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Václav Hor ák
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a odsouhlasení žádosti o pr onájem části poz emk u parc . č. s t. 398 5/1 v
k . ú. Kolín
1 6. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jiř ina M orc ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
1 7.

Návr h n a uzavření doh ody o spolupráci při pr ovozu přístaviště ev . číslo
56 1/20 18 v rámci projetk u "Rek reač ní přístav Kolín - příst av išt ě pro m alá
plav idla a stání pro osobní lodní doprav u"
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Radka V áňo vá
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a uzavření s mlo uvy o nájm u a doho dy o narov nán í
1 8.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jitk a Vack ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý

1 9.

Návr h n a uzavření s mlo uvy o vý pů jčce po zem ku parc . č. 3 018 /4 v k . ú. Kolín
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Kateřina Klér ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a uzavření s mlo uvy o smlouvě bu doucí o zřízení služebnost i k zak ázc e

"Kanalizace Zibo hlav y v četně př iv aděče do Radovesn ic I"
2 0. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jana Ontlov á DiS.
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a uzavření dodatku č . 1 k e smlouv ě o dílo eviden ční č . 909 /201 7 o
odborn é, t ec hnick é a organizač ní pomoc i pro obn ovu a reko nstr ukc i veřejného
2 1.

osv ětlení měs ta Kolín
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jan Kokeš
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a prodlou žení nájem ní smlouv y

2 2.

Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Šárka S chederová
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a sch válení poř adí uc hazečů o r ealizaci v eřejn é zakázky malého rozs ah u

2 3.

na s lu žby s názvem "Ú pr av a veřejného par ter u a z ahr ady objektů Husov a 69 a
11 0- 113 zpracov án í projektov é doku men tac e" a uzavření s mlo uvy o dílo
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Bc. Petra Krásná
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík

2 4.

Návr h n a sch válení s plátkov ého k alendáře
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Ing. Alena Kafkov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a udělení v ýjimky ze s měr nice č . 16/2 015 o pr av omocec h a pos tupech
při finančn íc h v ýdajíc h z roz poč tu města, pro pr oveden í vý konu exekuč ní
č inn osti v yk lizením so udním exekut orem M gr. Pospíchalem, I Č 628 859 95, s e

2 5. sídlem v Nymbu rce
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Ing. Alena Kafkov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík

2 6. Návr h n a uzavření s mlo uvy o pr ovedení exekuc e vy kliz en ím se sou dním
exeku torem M gr. Pospíchalem, I Č 62 8859 95, s e sídlem v Ny mburc e
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Ing. Alena Kafkov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a uzavření s mlo uvy o dílo na veřejnou zak áz ku malého rozsahu s náz vem
"Vý stavba víc eú čelov ého h řiště u speciální M Š a Z Š, Kutn ohors ká 17 9, Kolín IV"
2 7. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Bc. Petra Krásná
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a sch válení "Prohlášení o oc hr aně osobních údajů" pro př edsedy a členy
v šech komisí zř ízený ch Radou měs ta Kolína
2 8. Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Jiř ina Holubov á
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
2 9. Z áv ěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4896/137/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 09.04.2018

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací sportovním klubům dle doporučení komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800:
1. pro Sport Kolín, z.s. (IČ: 26540037, Kolín IV, Vávrova 814) na florbalový turnaj BIOS Cup 2018
ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem haly, výplatu činovníků a ceny.
2. pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín, Brankovická, atletický
stadion) na mládežnický mítink Youth Athletics ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na odměny
rozhodčím a organizačním pracovníkům a ceny.
3. pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Kolín (IČ: 00472271, Kolín II, Kmochova 14) na uspořádání
závodu Hledáme nové talenty a memoriál Olgy Effenbergrové ve výši 7.500 Kč. Dotace se
poskytuje na poháry, medaile, rozhodčí a technické zabezpečení.
4. pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín, Brankovická, atletický
stadion) na 60. ročník půlmaratonu Kolín - Velký Osek - Kolín a mistrovství ČR veteránů ve
výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na věcné a finanční ceny, rozhodčí a zdravotnické a materiální
zabezpečení.
5. pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín, Brankovická, atletický
stadion) na 64. ročník Polabských závodů ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na finanční ceny,
rozhodčí a zdravotnické a materiální zabezpečení.
6. pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436, Kolín V, Háninská 458) na Mezinárodní
korfbalový víkend v Nitře ve výši 7.500 Kč. Dotace se poskytuje na ubytování, dopravu a účastnický
poplatek.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4897/137/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 09.04.2018

I. Rada města schvaluje
podmíněně poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, Pašinka 148) na Pohár města
Kolína v akrobacii kluzáků ve výši 14.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem kluzáků a jejich
dopravu, na ceny a dopravu, ubytování a cestovné rozhodčích, organizační zajištění a opravy
vytyčovacích plachet.
Dotaci je možné poskytnout po změně sídla klubu na území Kolína.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4898/137/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 09.04.2018

I. Rada města neschvaluje
1. poskytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052, Kolín II, Tisovecká 901) na Olympiádu v
přírodě aneb příměstský tábor za městem ve výši 10.000 Kč.
Odůvodnění: žádost nemá všechny náležitosti (chybí propozice akce) a nejedná se o akci základní
činnosti spolku.
2. poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436, Kolín V, Háninská 458) na
Turnaj legend ve výši 3.000 Kč.
Odůvodnění: Komise vzhledem k nejasnostem v přiložených propozicích odkládá projednání žádosti na
příští schůzi po doložení nových propozic či vysvětlení přiložených.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro jmenované sportovní kluby
dle vzoru schváleného Radou města Kolína dne 09.01.2017 usnesením č. 2894/87/RM/2017.
2. informovat žadatele o neudělení dotace z rozpočtu města.
Termín: 28.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4899/137/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro NA KOLE DĚTEM
- nadační fond Josefa Zimovčáka na akci "NA KOLE DĚTEM"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ 29235715, se sídlem Na Hrázi
244, 698 01 Veselí nad Moravou, na akci "NA KOLE DĚTEM" ve výši 10.000 Kč, OŘR 6600.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 09.01.2017 usnesením č. 2894/87/2017 a poskytnutí finančních prostředků dle
platných kritérií.
Termín: 14.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4900/137/RM/2018 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Bezpečně na
silnicích o.p.s.na akci "Na kole jen s přilbou"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II - Nové
Město, určenou na projekt "Na kole jen s přilbou" ve výši 20.000 Kč, OŘR 6600.
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 09.01.2017 usnesením č. 2894/87/2017 a poskytnutí finančních prostředků dle
platných kritérií.
Termín: 23.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4901/137/RM/2018 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce pro eXtreme Team
Kolín, z.s., na akci "Benefit camp" konanou v Kolíně-Sendražicích na hřišti

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby hudební produkce pro eXtreme Team Kolín, z.s., IČ 04680952, U Borků 680, 280 02
Kolín V, na akci "Benefit camp" konanou v Kolíně-Sendražicích na hřišti od 22:00 do 24:00 hod. dne
24.08.2018 a od 22:00 hod. dne 25.08.2018 do 02:00 hod. dne 26.08.2018.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.

Termín: 21.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4902/137/RM/2018 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce pro eXtreme Team
Kolín, z.s., na akci "Benefit zábava" konanou v Kolíně-Sendražicích na hřišti

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby hudební produkce pro eXtreme Team Kolín, z.s., IČ 04680952, U Borků 680, 280 02
Kolín V, na akci "Benefit zábava" konanou v Kolíně-Sendražicích na hřišti od 22:00 hod. dne 23.06.2018
do 02:00 hod. dne 24.06.2018.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 21.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4903/137/RM/2018 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce pro Václava Kutila na
akci "Večer s živou hudbou" konanou v Kolíně v restauraci Na Rychtě od 22:00 do 24:00 hod. dne
07.07.2018

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby hudební produkce pro Václava Kutila, IČ 11281499, na akci "Večer s živou hudbou"
konanou v Kolíně v restauraci Na Rychtě, Pražská 19, 280 02 Kolín II, od 22:00 do 24:00 hod. dne
07.07.2018.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 21.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4904/137/RM/2018 Návrh na odvolání ředitelky školy zřizované městem Kolín

I. Rada města odvolává
ke dni 31.07.2018 paní Kristu Hellerovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy
POHÁDKA Kolín V., Chelčického 1299

II. Rada města ukládá

1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat ředitelce sdělení o odvolání z funkce
Termín: 30.04.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4905/137/RM/2018 Návrh na odvolání ředitelky školy zřizované městem Kolín

I. Rada města odvolává
ke dni 31.07.2018 paní Květoslavu Vorlíčkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy
Kolín II., Kmochova 335

II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat ředitelce sdělení o odvolání z funkce
Termín: 30.04.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4906/137/RM/2018 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Uliční předprostor u ZŠ
Ovčárecká" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, RM schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V,
IČ 25148117
2. SARK engineering s.r.o.,
Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4,
IČ 27880214
3. David Sixta stavební s r.o.,
Václavská 4, 280 02 Kolín,
IČ 04259106
4.Daniel Vaňkát,
Roháčova 222, 280 02 Kolín III,
IČ 88228371

5.Daniel Šperk,
Budiměřice 147, 280 02 Nymburk,
IČ 68992335
6. ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry s.r.o.,
Bečváry 193, 281 43 Bečváry,
IČ 27138747

II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění
zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 18.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4907/137/RM/2018 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce - III. výzva s názvem "Herní prvek na svahu centrálního dětského hřiště kuličková dráha"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Herní prvek
na svahu centrálního dětského hřiště - kuličková dráha" v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací podmínky
včetně návrhu smlouvy o dílo
1. SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4-Krč, IČ 27880214
2. Ladislav Nespěchal, Býchory 77, 280 02 Kolín, IČ 10251596
3. 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČ 28703324
4. IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III, IČ 24799777
5. Daniel Vaňkát, Roháčova 222, 280 02 Kolín III, IČ 88228371
6. Stavitelství KH spol. s r.o., Na Náměti 561/9, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, IČ 24846945

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit oslovení firem a
zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Termín: 11.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4908/137/RM/2018 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Výstavba parkoviště ul. Březinova, Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba parkoviště ul. Březinova, Kolín" podle
ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
BUILDING Agency s.r.o.,
Kouřimská 13, 280 02 Kolín,
IČ 26441217
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4909/137/RM/2018 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Výstavba parkoviště ul. Březinova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 526/2018, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností BUILDING Agency s.r.o., Kouřimská 13, 280 02 Kolín, IČ 26441217, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Výstavba parkoviště ul. Březinova, Kolín", která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího
řízení na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 11.05.2018
1.2. referentovi Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem
Termín: 11.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4910/137/RM/2018 Návrh na odsouhlasení žádosti o pronájem části pozemku parc. č. st. 3985/1 v
k. ú. Kolín

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. st. 3985/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Kolín
ve vlastnictví města Kolína na úřední desce a internetových stránkách města, a to na dobu dvou let.
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zveřejnění záměru
předmětného pronájmu

Termín: 15.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4911/137/RM/2018 Návrh na uzavření dohody o spolupráci při provozu přístaviště ev. číslo
561/2018 v rámci projetku "Rekreační přístav Kolín - přístaviště pro malá plavidla a stání pro
osobní lodní dopravu"

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o spolupráci při provozu přístaviště ev. číslo 561/2018 v rámci projektu "Rekreační
přístav Kolín - přístaviště pro malá plavidla a stání pro osobní lodní dopravu" mezi městem
Kolín a Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ
67981801, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné
smlouvy za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 23.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4912/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dohody o narovnání

I. Rada města ruší
usnesení č. 4101/120/RM/2017 ze 120. schůze Rady města Kolína ze dne 30.10.2017, kterým bylo
schváleno
2

uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2456/4 - část o výměře 410 m , pozemek parc. č.
2515/137 - část o výměře 89 m2, pozemek parc. č. 2615/9 - část o výměře 1 261 m2, pozemek parc. č.
2

2

2624/2 - část o výměře 225 m , pozemek parc. č. 2624/9 - část o výměře 1 015 m , pozemek parc. č.
2

2

2624/17 - celý o výměře 87 m , pozemek parc. č. 2624/30 - část o výměře 13 m , pozemek parc. č.
2624/32 - část o výměře 394 m2, pozemek parc. č. 2624/40 - část o výměře 752 m2, pozemek parc. č.
2634/31 - celý o výměře 128 m2, pozemek parc. č. 2634/32 - část o výměře 71 m2, pozemek parc. č.
2

2

2647/27 - celý o výměře 595 m a pozemek parc. č. st. 3964/1 - část o výměře 158 m , všechny v
katastrálním území a obci Kolín, mezi podílovými vlastníky ░░░ Z░░░░ B░░░░ ░░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ Praha ░░░░ ░ J░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░░ , ░░ .
O░░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░ , P░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ Praha ░░░░ J░░░░ K░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , ░░ A░░░
M░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , J░░░ N░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Praha ░░░░ O░░░ S░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ České Budějovice ░ , ░░ Z░░░░
Š░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░░░░ E░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░ ░░ P░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha░ , T░░░░ Š░░░░
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha ░ , V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Praha ░░░░ ░ V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ a městem Kolín se sídlem

2

Karlovo náměstí 78, Kolín 1, za nájemné 30 Kč/m /rok, tj. za celkovou částku 155.940 Kč včetně
každoroční valorizace o výši inflace za předchozí rok na základě indexu spotřebitelských cen vydaných
Českým statistickým úřadem, počítanou od následujícího roku od podpisu smlouvy, s tím, že nájemné
bude placeno jednou za rok
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4913/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dohody o narovnání

I. Rada města ruší
usnesení č. 4102/120/RM/2017 ze 120. schůze Rady města Kolína ze dne 30.10.2017, kterým bylo
schváleno
uzavření dohody o narovnání mezi podílovými vlastníky ░░░ Z░░░░ B░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░░░░ ░ J░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░░ , ░░ . O░░░░
F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░ , P░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ Praha ░░░░ J░░░░ K░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , ░░ A░░░
M░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , J░░░ N░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Praha ░░░░ O░░░ S░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ České Budějovice ░ , ░░ Z░░░░
Š░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░░░░ E░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░ ░░ P░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha░ , T░░░░ Š░░░░
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha ░ , V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Praha ░░░░ ░ V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ a městem Kolín se sídlem
Karlovo náměstí 78, Kolín 1, za užívání pozemku parc. č. 2456/4 - část o výměře 410 m2, pozemku parc.
2

2

č. 2515/137 - část o výměře 89 m , pozemku parc. č. 2615/9 - část o výměře 1 261 m , pozemku parc.
2

2

č. 2624/2 - část o výměře 225 m , pozemku parc. č. 2624/9 - část o výměře 1 015 m , pozemku parc. č.
2624/17 - celý o výměře 87 m2, pozemku parc. č. 2624/30 - část o výměře 13 m2, pozemku parc. č.
2624/32 - část o výměře 394 m2, pozemku parc. č. 2624/40 - část o výměře 752 m2, pozemku parc. č.
2

2

2634/31 - celý o výměře 128 m , pozemku parc. č. 2634/32 - část o výměře 71 m , pozemku parc. č.
2647/27 - celý o výměře 595 m2 a pozemku parc. č. st. 3964/1 - část o výměře 158 m2, všechny v
katastrálním území a obci Kolín, které jsou zastavěny místními komunikacemi a to zpětně za 24 měsíců
od podpisu dohody, kdy podílovým vlastníkům bude jednorázově vyplacena 2x nájemní částka 155.940
Kč, což činí 311.880 Kč a tím vypořádat pohledávky a závazky města Kolína vůči podílovým vlastníkům
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4914/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dohody o narovnání

I. Rada města schvaluje
2

uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2456/4 - část o výměře 410 m , pozemek parc. č.
2515/137 - část o výměře 89 m2, pozemek parc. č. 2615/9 - část o výměře 1 261 m2, pozemek parc. č.
2624/2 - část o výměře 225 m2, pozemek parc. č. 2624/9 - část o výměře 1 015 m2, pozemek parc. č.
2

2

2624/17 - celý o výměře 87 m , pozemek parc. č. 2624/30 - část o výměře 13 m , pozemek parc. č.
2624/32 - část o výměře 394 m2, pozemek parc. č. 2624/40 - část o výměře 752 m2, pozemek parc. č.
2634/31 - celý o výměře 128 m2, pozemek parc. č. 2634/32 - část o výměře 71 m2, pozemek parc. č.
2

2

2647/27 - celý o výměře 595 m a pozemek parc. č. st. 3964/1 - část o výměře 158 m , všechny v

katastrálním území a obci Kolín, mezi podílovými vlastníky ░░░ Z░░░░ B░░░░ ░░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ Praha ░░░░ ░ J░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░░ , ░░ .
O░░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░ , P░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ Praha ░░░░ J░░░░ K░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , ░░ A░░░
M░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , J░░░ N░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Praha ░░░░ O░░░ S░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ České Budějovice ░ , ░░ Z░░░░
Š░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░░░░ E░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░ ░░ P░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha░ , T░░░░ Š░░░░
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha ░ , V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Praha ░░░░ ░ V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ a městem Kolín se sídlem
2

Karlovo náměstí 78, Kolín 1, za nájemné 30 Kč/m /rok, tj. za celkovou částku 155.940 Kč včetně
každoroční valorizace o výši inflace za předchozí rok na základě indexu spotřebitelských cen vydaných
Českým statistickým úřadem, počítanou od následujícího roku od podpisu smlouvy, s tím, že nájemné
bude placeno jednou za rok
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4915/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dohody o narovnání

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi podílovými vlastníky ░░░ Z░░░░ B░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░░░░ ░ J░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░░ , ░░ . O░░░░
F░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha ░ , P░░░ F░░░░ ░ , bytem ░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ Praha ░░░░ J░░░░ K░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , ░░ A░░░
M░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ , J░░░ N░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ Praha ░░░░ O░░░ S░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ České Budějovice ░ , ░░ Z░░░░
Š░░░░ , bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░░░░ E░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ Praha ░ ░░ P░░░ Š░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha░ , T░░░░ Š░░░░
bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Praha ░ , V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Praha ░░░░ ░ V░░░ Š░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha ░ a městem Kolín se sídlem
2

Karlovo náměstí 78, Kolín 1, za užívání pozemku parc. č. 2456/4 - část o výměře 410 m , pozemku parc.
č. 2515/137 - část o výměře 89 m2, pozemku parc. č. 2615/9 - část o výměře 1 261 m2, pozemku parc.
č. 2624/2 - část o výměře 225 m2, pozemku parc. č. 2624/9 - část o výměře 1 015 m2, pozemku parc. č.
2

2

2624/17 - celý o výměře 87 m , pozemku parc. č. 2624/30 - část o výměře 13 m , pozemku parc. č.
2

2

2624/32 - část o výměře 394 m , pozemku parc. č. 2624/40 - část o výměře 752 m , pozemku parc. č.
2634/31 - celý o výměře 128 m2, pozemku parc. č. 2634/32 - část o výměře 71 m2, pozemku parc. č.
2

2

2647/27 - celý o výměře 595 m a pozemku parc. č. st. 3964/1 - část o výměře 158 m , všechny v
katastrálním území a obci Kolín, které jsou zastavěny místními komunikacemi a to zpětně za 36 měsíců
od podpisu dohody, kdy podílovým vlastníkům bude jednorázově vyplacena 3x nájemní částka 155.940
Kč, což činí 467.820 Kč a tím vypořádat pohledávky a závazky města Kolína vůči podílovým vlastníkům
II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1.

referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zpracování nájemní smlouvy a předložit ji účastníkům k
podpisu

Termín: 31.05.2018

2. Jitce Vackové
2.1.

referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zpracování dohody o narovnání a předložit ji účastníkům
k podpisu

Termín: 31.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4916/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 3018/4 v k. ú. Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce ev. č 536/2018 pozemku parc. č. 3018/4 v k. ú. Kolín mezi městem Kolín
a státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. zajistit uzavření předmětné smlouvy za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 30.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4917/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k zakázce
"Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic I"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s evidenčním číslem
1467/2017 mezi městem Kolín (budoucí oprávněný) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace (budoucí povinný), Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001, na zřízení
služebnosti v rámci investiční akce s názvem "Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic
I", která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné
smlouvy za město Kolín
Termín: 31.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4918/137/RM/2018 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. 909/2017 o
odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení města
Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 evidenční č. 357/2018 ke smlouvě o dílo evidenční č. 909/2017 mezi městem Kolín
a společností ARTMETAL ČECHY s.r.o., Janáčkova 217/11, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ 28723708, o
odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení města Kolín,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu oddělení správy a evidence městského majetku, Odboru regionálního rozvoje a
územního plánování, zajistit uzavření předmětného dodatku dle bodu I
Termín: 14.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4919/137/RM/2018 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 v domě č.p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV s paní Ž░░░░ K░░░░
░ do 31.07.2018

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 01.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4920/137/RM/2018 Návrh na schválení pořadí uchazečů o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem "Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113
zpracování projektové dokumentace" a uzavření smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje
pořadí uchazečů o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Úprava veřejného
parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 zpracování projektové dokumentace" vyzvaných
v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů:
1. Ing. arch. Jakub Našinec,
K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice 7,
IČ 735096122

2. Ing. arch. Josef Hlavatý,
Šmeralova 214/8, 170 00 Praha 7,
IČ 70127301
3. City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221, 67556 Dukovany
IČ 02756021

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ v
souladu s bodem I tohoto usnesení
Termín: 30.04.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4921/137/RM/2018 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města, pro provedení výkonu exekuční činnosti vyklizením
soudním exekutorem Mgr. Pospíchalem, IČ 62885995, se sídlem v Nymburce

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, na oslovení soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, IČ 62885995, se sídlem 28. října
147/20, 288 02 Nymburk, na provedení výkonu exekuční činnosti vyklizením podle vyhlášky 330/2001
Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora. Celkem se jedná o odměnu dle § 7 vyhlášky 330/2001
Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, 150.000 Kč bez DPH.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor, předložit Radě města ke schválení
smlouvu o provedení exekuce
Termín: 30.06.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4922/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o provedení exekuce vyklizením se soudním
exekutorem Mgr. Pospíchalem, IČ 62885995, se sídlem v Nymburce

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy ev. č. 476/2016 na provedení exekuce vyklizením se soudním exekutorem Mgr.
Tomášem Pospíchalem, Exekutorský úřad Nymburk, IČ 62885995, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02
Nymburk
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor, zajistit uzavření smlouvy o provedení
exekuce za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4923/137/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem "Výstavba víceúčelového hřiště u speciální MŠ a ZŠ, Kutnohorská 179, Kolín IV"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo ve věci zakázky malého rozsahu s názvem "Výstavba víceúčelového hřiště u
speciální MŠ a ZŠ, Kutnohorská 179, Kolín IV" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností
S-Vision s.r.o., IČ 04474694, Staňkov 16, 50 782 Pecka jako zhotovitelem.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo
Termín: 10.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4924/137/RM/2018 Návrh na schválení "Prohlášení o ochraně osobních údajů" pro předsedy a členy
všech komisí zřízených Radou města Kolína

I. Rada města schvaluje
"Prohlášení o ochraně osobních údajů" pro předsedy a členy všech komisí zřízených Radou města Kolína, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Petře Budíkové
1.1. interní auditorce, zajistit podpisy předsedů a členů všech komisí na "Prohlášení o ochraně
osobních údajů"
Termín: 25.05.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Bc. Vít Rakušan, v. r.

Mgr. Michael Kašpar

starosta města

I. místostarosta

