P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 145. schůze Rady města Kolína
konaná dne 09.07.2018

5215/145/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 145. 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 Kolína
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Mgr. Jiřina Holubová
Sc hv álil: PhDr . Tomáš R ůžičk a, M PA
Korespondenc e adr es ovaná Radě města Kolína

3.

Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Mgr. Jiřina Holubová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Návr h n a sch válení zahájení zadáv ac íh o řízení na n adlim itn í veřejnou zakázku na

4.

služby s názvem "Dlouhodobé zajištění dopravn í obslu žnost i územního o bv odu
města Kolín v eř ejn ými s lužbami v přepravě c es tujících "
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Bc. Klára R ak ušanov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á
Návr h n a sch válení zahájení zadáv ac íh o řízení na podlim itn í veřejnou zakázku na
služby s názvem "Prov ozovatel odtahov é služby pr o měst o Kolín v rámci

5.

blokov éh o č iš těn í ulic a lik vidac e autov raků "
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Bc. Klára R ak ušanov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á
Návr h n a sch válení zahájení zadáv ac íh o řízení na n adlim itn í veřejnou zakázku na

6.

služby s názvem "Zajištění úk lidu veřejného W C na polik linice v u lici S met an ova
76 4, Kolín"
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Bc. Klára R ak ušanov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á

7.

Návr h n a sch válení zahájení zadáv ac íh o řízení na podlim itn í veřejnou zakázku na
st av ební pr ác e s náz vem "Reko nstr ukc e veřejného osv ětlení a oprava ploc h po
překo pec h s ítí"

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Bc. Klára R ak ušanov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á
Návr h n a zruš en í usnesení a u zav ření dodatku č. 1 k e smlouvě o dílo č.
12 84/2 017 na zakázk u "Vý stavba pavilon u M ateř ské školy pohádka, Kolín V
8.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Bc. Klára R ak ušanov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á
Návr h n a rozho dn utí o vy br an ém dodav at eli a sc hválen í uzavření s mlo uvy na
v eř ejn ou zakázk u n a slu žby s názv em "Svoz bioodpadu v e městě Kolín ě"

9.

Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Mgr. Barbora Vedralov á
Sc hv álil: M gr. Pav la Š imeč kov á
Návr h n a sch válení v ýjimky ze s měrnice č . 16/ 2015 , o pravo mocech a post upec h
při finančn íc h v ýdajíc h z roz poč tu města na r ek ons truk ci k rov ů nad obř adní s íní

1 0.

radnice
Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Mgr. M onika Poh ůnk ová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Návr h n a sch válení poř adí uc hazečů o zakázk u maléh o roz sah u "Dodání 2
v ozidel Šk oda Fabia"

1 1. Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Mgr. M onika Poh ůnk ová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Navr h n a oslovení uc hazečů o v eř ejn ou z ak ázk u m alého r ozsahu "R ek onst ruk ce
silnoprou dý ch a slabopr oudýc h r ozvodů v 1. NP bu dov y Městs ké policie Ko lín"
1 2. Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Mgr. M onika Poh ůnk ová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Návr h n a oslovení uc hazečů o v eř ejn ou z ak ázk u m alého r ozsahu "St av ebn í
úpr av y 1.N P budovy M ěs tské po licie Kolín"
1 3. Předkládá: PhDr. D agmar S ouku pová
Z pr ac oval: Mgr. M onika Poh ůnk ová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Návr h n a sch válení pr ojednání podnětů k projektu Kolíns ká k líčenk a
1 4.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Mgr. Jiřina Holubová
Sc hv álil: PhDr . Dagmar Souk upová
Návr h n a sch válení s mlou vy o dílo na r ealizac i veřejné zakázky n a stavební
práce "Z Š M nichov ic ká 6 2, Kolín 5 - o pr av a stř ec hy těloc vičn y"

1 5. Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Vladimíra Nov ák ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
1 6. Návr h n a sch válení s mlou vy o dílo na r ealizac i veřejné zakázky n a stavební
práce "Z Š O včárec ká 37 4, Kolín 5 - s tav ebn í úpravy soc iálního z ařízení"
Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par

Z pr ac oval: Vladimíra Nov ák ová
Sc hv álil: M gr. Pet r Kesner
Návr h n a prodlou žení nájem níc h smluv
1 7.

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

1 8.

Návr h n a uzavření n ájemních sm luv s e zam ěst nanci T PCA
Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Alice Šauerov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a prodlou žení nájem ní smlouv y se zaměs tnanc em TPCA

1 9.

Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Radka Ro sic ká
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a uzavření n ájemní s mlo uvy na dobu urč itou 1 ro ku s mo žností

prodloužení
2 0. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Alice Šauerov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a uzavření n ájemní s mlo uvy na dobu urč itou 1 ro ku s mo žností
prodloužení (v eřejný zájem)
2 1. Předkládá: M gr. Mich ael Kaš par
Z pr ac oval: Alice Šauerov á
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a uzavření doh ody o uk ončení s mlo uvy o dílo ze dn e 17.04 .20 18 na
v eř ejn ou zakázk u maléh o r ozsahu s názv em "R ekons truk ce k limatizac e M SD,
2 2.

Z ámec ká 10 9, Kolín I"
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 vy věšení záměru na pronájem pros toru sloužícího k po dn ik án í v do mě

č . p. 9 3, ul. Na Hradbác h, Kolín I, o celk ové vým ěř e 25,72 m2
2 3. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Jana Rieplová
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
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 s náz vem "Poliklinika, Smetanova 7 64- v eř ejn é WC v 1.NP"
2 4. 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 prodej bytov é jednotk y č . 134 /4 v domě č. p. 13 4, Kar oliny Sv ět lé,
Kolín II , fo rmou dobrovolné dr ažby
2 5. 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 6. Návr h n a zruš en í zak ázk y malého rozsahu na akc i "S metan ova 76 4 - ú pr av a
v en kov níc h pr ostor "
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 oslovení firem pro zhot ovení v eř ejn é zak áz ky malého rozs ahu na
st av ební pr ác e s náz vem "Smetanov a 764- ú prav a venk ovn íc h pr ostor"
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 pronájem pros tor slou žíc ích k podn ik án í č. p. 76 4, ul. Smetanova,
Kolín I a sch válení n ájemní s mlou vy
2 8. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Jana Rieplová
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a zruš en í usnesení č . 520 0/14 3/RM /20 18 a sch válení s mlou vy o
posk yto vání bez peč nostn íc h s lu žeb se společnos tí AR ES GR OUP s .r .o.
2 9. 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 zruš en í zak ázk y malého rozsahu na akc i "R ekons truk ce k limatizac e
M SD, Zámeck á 109 , Ko lín I "
3 0. 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 zruš en í usnesení a s chv álení smlouv y o n ájmu s př ís pěv kov ou
or gn aizací Gy mnáziu m Kolín
3 1. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Jana Rieplová
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
In formativní zpr áv a k pr ostor ům s lou žíc ím k podnikání v ul. Ben eš ova 63 9 v e
v lastn ic tví M ěsta Kolína
3 2. Předkládá: PhDr. T omáš R ůžičk a, M PA
Z pr ac oval: Jana Rieplová
Sc hv álil: I ng. Jo sef Mich alčík
Návr h n a uzavření dodatku č . 2 k e smlouv ě o dílo č. 1 343 /201 7 n a ak ci
"Rekon stru kc e kanalizace ul. Kouř ims ká (k omunikac e vč etn ě ch odník ů,
3 3.

v eř ejn éh o osv ětlení, mobiliáře a sadový ch úprav) "
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 č. 3 92/2 018 na akc i s náz vem

"Ry bn ík Haltý ř - o ds tranění sedimen tu"
3 4. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jana Ontlov á DiS.
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý

3 5. Návr h n a odsouhlasení žádosti pron ajmou t id. 1/2 podílu po zemk ů parc . č.
81 7/2 a 817 /3 v k . ú. Kolín
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jiř ina M orc ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a sch válení s mlou vy o bu do ucí s mlou vě o zřízení služebnost i v r ám ci
invest ič ní akc e "Cy klostezka Havlíčko va vč etně propojení s autobus ový m
3 6.

nádražím"
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Ing. M ir oslav Kán in ský
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a uzavření s mlo uvy o zřízen í městsk é depon ie v areálu AVE Kolín s.r.o .

3 7.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Petr Špitáln ík
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a sch válení dodatku č . 1 k e smlouv ě o dílo č. 1 44/2 018 na akc i:
"Rekon stru kc e kanalizačních st ok v u l. T ábor its ká, Pr okopa V elikého a Jatečn í,

3 8.

Kolín" - z pr ac ování projek tové dok umentac e
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 zám ěr pronajmou t pozemek parc . č. 1 18 v kat. území Sendražice u
Kolína

3 9. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jiř ina M orc ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a sch válení žádosti o prominu tí poplatku za manipulac i s v ozidlem př i
blokov ém čišt ění
4 0. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Bc. Radka Š turm ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti odpovídajíc í pr áv u u místění,
prov ozov ání a údržby ply novo dn í přípojk y
4 1. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jitk a Vack ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, kanalizační př ípojka, parc. č . st.
76 72
4 2. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jitk a Vack ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, kanalizační př ípojka, parc. č . st.
78 42
4 3. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jitk a Vack ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý

4 4. Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, Gas Net, Riegr ova 5 89
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jitk a Vack ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, ČE Z, Bezru čov a, Kmoc hov a
4 5.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Alexandra Kar koš ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý

4 6.

Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, ČE Z, Br ank ovic ká
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Alexandra Kar koš ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, ČE Z, Du kelský ch hrdinů

4 7.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Alexandra Kar koš ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, ČE Z, u l. Komens kého

4 8.

Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Alexandra Kar koš ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý

4 9.

Návr h n a zřízení věcn éh o břemene-s lu žebn osti, Po lepy
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 vý běr dodav at ele realizace v eř ejn é zakázky malého rozs ah u "Ulič ní
předprost or u ZŠ O včárec ká"

5 0. 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 odsouhlasení záměru vypů jč it č ás t pozemku parc. č . 215 8/2 v k. ú.
Kolín
5 1. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jiř ina M orc ová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Návr h n a udělení v ýjimky ze s měr nice č . 16/2 015 , o pravom ocech a postu pec h
při finančn íc h v ýdajíc h z roz poč tu města, a na oslov en í odtah ové s luž by
St anislava Ro sic kého, I Č 618 878 62, n a zajištění s lu žeb v r ámc i blo kového
5 2. č išt ěn í a likv idaci v raků
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jan Kokeš
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
5 3. Návr h n a udělení v ýjimky ze s měr nice č . 16/2 015 a na os lov ení fir em pro
zh otovení v eřejn é zakázky malého rozs ah u n a slu žby s názv em "L okalita
zahrádkov ýc h o sad u v odár ny - pořízen í územní s tudie"
Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan

Z pr ac oval: Karin Dostálová
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
Ž ádost o pov olen í stavební úpravy č ás ti městsk ého pozemk u parc . č. 17 51/2 8 v
k atastr álním ú zemí a obci Kolín , spočívajíc í ve zřízen í dočasného sjezdu
5 4. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Jan Kokeš
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
In formativní zpr áv a o pojmenov án í au tobusov é stanice v r ámc i in vestičn í ak ce
"Vý stavba dopravního terminálu Kolín" n ázv em "Ko lín, Nádraží"
5 5. Předkládá: M gr. Bc. V ít Raku šan
Z pr ac oval: Ing. M ir oslav Kán in ský
Sc hv álil: I ng. Martin Tichý
5 6. Z áv ěr

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5216/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Kolín
veřejnými službami v přepravě cestujících"

I. Rada města schvaluje
a) zahájení zadávacího řízení druhem nadlimitního řízení s názvem "Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti územního obvodu města Kolín veřejnými službami v přepravě cestujících".
b) pro toto zadávací řízení jediné hodnoticí kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena uvedená v Kč
bez DPH.
c) zadávací dokumentaci vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek informovat o schválení tohoto návrhu zadavatelem
zmocněného administrátora společnost B&C Dopravní systémy s.r.o., a s jeho součinností
podniknout kroky k zahájení zadávacího řízení.
Termín: 28.09.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5217/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem "Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic
a likvidace autovraků "

I. Rada města schvaluje

a) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na služby
s názvem "Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace
autovraků".
b) pro toto zadávací řízení tato dílčí hodnoticí kritéria
1. Nabídková cena za jeden úplný odtah jednoho vozidla účtovaná městu Kolín v Kč bez DPH - dílčí
kritérium s vahou 60 %
2. Nabídková cena za jeden nedokončený odtah jednoho vozidla účtovaná městu Kolín v Kč bez DPH dílčí kritérium s vahou 20 %
3. Nabídková cena parkovného jednoho vozidla za jeden den účtovaná městu Kolín v Kč bez DPH dílčí kritérium s vahou 15 %
4. Nabídková cena za likvidaci jednoho vraku účtovaná městu Kolín v Kč bez DPH - dílčí kritérium
s vahou 5 %

c) zadávací dokumentaci vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5218/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem "Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic
a likvidace autovraků "

I. Rada města jmenuje
tyto členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek, která plní i funkci hodnoticí komise
Členové komise
1. Mgr. Michael Kašpar, místostarosta
2. Ing. Martin Tichý, vedoucí Odboru regionálního rozvoje
3. Bc. Jan Kokeš, vedoucí oddělení správy městského majetku

Náhradníci členů komise
1. Tomáš Růžička, PhDr. MPA, místostarosta
2. Ing. Iveta Horáková, vedoucí odd. Odboru regionálního rozvoje
3. Mgr. Pavla Šimečková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, informovat zadavatelem zmocněného
administrátora této veřejné zakázky Mgr. Jaromíra Kašpara za společnost AREA 2000. s.r.o. o
schválení tohoto usnesení a podniknout kroky vedoucí k zahájení zadávacího řízení.
Termín: 31.08.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5219/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem "Zajištění úklidu veřejného WC na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín"

I. Rada města schvaluje
a) zahájení zadávacího řízení druhem nadlimitního řízení na služby s názvem "Zajištění úklidu veřejného
WC na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín".
b) pro toto zadávací řízení v souladu s ust. § 114 odst. 2 zákona dílčí hodnoticí kritéria takto:
Kritérium

Váha v %

1. Nabídková cena v Kč bez DPH

80

2. Lhůta k nástupu v případě havárie

20

c) zadávací dokumentaci vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5220/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem "Zajištění úklidu veřejného WC na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín"

I. Rada města jmenuje
tyto členy komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise, resp. jejich náhradníky
Členové komise
1. Tomáš Růžička, PhDr. MPA, místostarosta
2. Ing. Josef Michalčík, vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor
3. Petr Dušánek, technik OSBN
Náhradníci členů komise
1. Mgr. Michael Kašpar, místostarosta
2. Petra Krásná, Bc., vedoucí oddělení ekonomiky a správy pohledávek OSBN
3. Jiří Chlád, technik OSBN

II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek informovat o schválení tohoto návrhu zadavatelem
zmocněného administrátora společnost Tender Consulting CZ, s.r.o., a s jeho součinností
podniknout kroky k zahájení zadávacího řízení.
Termín: 30.07.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5221/145/RM/2018 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem "Rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí"

I. Rada města schvaluje
stažení návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava ploch po
překopech sítí".

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5222/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
1284/2017 na zakázku "Výstavba pavilonu Mateřské školy pohádka, Kolín V

I. Rada města ruší
bod I. usnesení č. 5011/140/RM/2018 ze dne 21. 5. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1284/2017 mezi městem Kolín a zhotovitelem BFK service, a. s., Komenského nám.
54, 281 44, IČ: 27155153 na zakázku "Výstavba pavilonu Mateřské školy pohádka, Kolín V".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5223/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
1284/2017 na zakázku "Výstavba pavilonu Mateřské školy pohádka, Kolín V

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1284/2017 mezi městem Kolín a zhotovitelem BFK service, a.
s., Komenského nám. 54, 281 44, IČ: 27155153 na zakázku "Výstavba pavilonu Mateřské školy pohádka,
Kolín V.", v upraveném znění.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo
č. 1284/2017 mezi městem Kolín a zhotovitelem BFK service, a. s., Komenského nám. 54, 281
44, IČ: 27155153 na zakázku "Výstavba pavilonu Mateřské školy pohádka, Kolín V".
Termín: 31.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5224/145/RM/2018 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku na služby s názvem "Svoz bioodpadu ve městě Kolíně"

I. Rada města rozhoduje

o výběru dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s
názvem "Svoz bioodpadu v Kolíně":
AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, se sídlem Třídvorská 1501, Kolín V
Nabídková cena bez DPH....................11 436 800 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5225/145/RM/2018 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku na služby s názvem "Svoz bioodpadu ve městě Kolíně"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, IČ: 00235440 a dodavatelem AVE
Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín V, IČ: 25148117 na realizaci veřejné zakázky na dodávky s názvem
"Svoz bioodpadu ve městě Kolíně"

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, informovat o tomto usnesení zadavatelem
zmocněnou osobu pana Pavla Vícha, IČ:273 09304, Pomněnková 4, 466 05 Jablonec nad Nisou.
Termín: 31.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5226/145/RM/2018 Návrh na schválení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a
postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na rekonstrukci krovů nad obřadní síní
radnice

I. Rada města schvaluje
opravu poškozené části
krovu severního křídla budovy radnice Karlovo náměstí 78 Kolín společností TESMO s.r.o., Maňákova
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na

743 198 21 Praha 9, IČO: 25 13 10 10
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5227/145/RM/2018 Návrh na schválení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a
postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na rekonstrukci krovů nad obřadní síní
radnice

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností TESMO, s.r.o., IČ 25 13 10 10, Maňákova 743 198 21 Praha 9 na
opravu poškozené části krovu severního křídla budovy radnice Karlovo náměstí 78 Kolín za celkovou
částku 322.262,60 Kč bez DPH

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo se spol. TESMO, s.r.o.
Termín: 20.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5228/145/RM/2018 Návrh na schválení pořadí uchazečů o zakázku malého rozsahu "Dodání 2
vozidel Škoda Fabia"

I. Rada města schvaluje
pořadí uchazečů o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodání 2 vozidel Škoda Fabia" v souladu s
ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění:
1. Auto Štěpánek, a.s., IČ 25740768, Praha 10, Dolnoměcholupská 214
2. HAVEX - auto, s.r.o., IČ 60108151, Vrchlabí, Na Bělidle 503, pobočka Chlumec nad Cidlinou
3. Louda Auto, a.s., IČ 46358714, Poděbrady, Choťánky 166, pobočka Kolín - Šťáralka

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5229/145/RM/2018 Návrh na schválení pořadí uchazečů o zakázku malého rozsahu "Dodání 2
vozidel Škoda Fabia"

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s Auto Štěpánek, a.s., IČ 25740768, Praha 10, Dolnoměcholupská 214 na 2
vozy Škoda Fabia za celkovou kupní cenu 524 727,00 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. informovat uchazeče o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zajistit uzavření kupní
smlouvy s vybraným dodavatelem
Termín: 15.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5230/145/RM/2018 Navrh na oslovení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
silnoproudých a slaboproudých rozvodů v 1. NP budovy Městské policie Kolín"

I. Rada města schvaluje

1.

návrh na oslovení uchazečů o zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ve služebně Městské policie Kolín"
1. Alarm KFS s.r.o., Ovčárecká 312, Kolín 5, IČ 26749106
2. Roman Folberger, AlarmSTF, Pod Drahou 81, Starý Kolín, IČ 48658227
3. Petr Linart, Alšova 142/142, Nová Ves I, IČ 74373251
4. Ing. Adam Fidler, FASP, U Křižovatky 106, Kolín 4, IČ 40939685
5. Petr Dusílek, OK therm, měřící a regulační technika, Ovčárecká 638, Kolín 5, IČ 14781662
6. Elektrické instalace Zíka, s.r.o., Sokolovská 772, Velký Osek, IČ 28232178
2. závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí výzvy k podání nabídek
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení uchazečů
Termín: 15.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5231/145/RM/2018 Návrh na oslovení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební
úpravy 1.NP budovy Městské policie Kolín"

I. Rada města schvaluje

1. návrh na oslovení uchazečů o zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy služebny Městské policie
Kolín":
1. David Sixta stavební s. r. o., Václavská 4, Kolín, IČ 04259106
2. Daniel Šperk, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk, IČ 68992335
3. IPM Building, s.r.o., Na Průhoně 369, Konárovice, IČ 27191273
4. Tomáš Máj, Míru 718, Kolín, IČ 71598456
5. PAMAK s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín, IČ 25779656
6. Daniel Vaňkát, DiS., Roháčova 222, 280 02 Kolín 3, IČ 88228371
2. závazný vzor smlouvy o dílo, který je součástí výzvy k podání nabídek
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení uchazečů
Termín: 15.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5232/145/RM/2018 Návrh na schválení projednání podnětů k projektu Kolínská klíčenka

I. Rada města schvaluje
vyžádání vyjádření k předloženým podnětům od JUDr. Moniky Čírtkové od dotčených subjektů v termínu
do 13.08.2018.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi
1.1. starostovi města Kolína zajistit předání prohlášení těchto subjektů na schůzi Rady města Kolína
dne 20.08.2018.
Termín: 13.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5233/145/RM/2018 Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce "ZŠ Mnichovická 62, Kolín 5 - oprava střechy tělocvičny"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 904/2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ
Mnichovická 62, Kolín 5 - oprava střechy tělocvičny" mezi městem Kolín a zhotovitelem Romanem
Herčíkem, Malá Vysoká 40, 281 21 Červené Pečky, IČ 64756190, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Vladimíře Novákové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zajistit uzavření a zveřejnění smlouvy o dílo č.
904/2018 za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 20.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5234/145/RM/2018 Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce "ZŠ Ovčárecká 374, Kolín 5 - stavební úpravy sociálního zařízení"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 905/2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ
Ovčárecká 374, Kolín 5 - stavební úpravy sociálního zařízení" mezi městem Kolín a zhotovitelem PAMAK
s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín 2, IČ 25779656, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Vladimíře Novákové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zajistit uzavření a zveřejnění smlouvy o dílo č.
905/20188 za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 20.07.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5235/145/RM/2018 Návrh na prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1) č. 4 v domě č. p. 9, ul. Kouřimská, Kolín I, s I░░░ P░░░░ ░ do 31.08.2019
2) č. 4 v domě č. p. 111, ul. Husova, Kolín I, s V░░░ S░░░░ ░░ do 31.08.2020
3) č. 1 v domě č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, s J░░░ H░░░░ ░ do 31.08.2019
4) č. 7 v domě č. p. 638, ul. Benešova, Kolín II, s K░░░░ B░░░░ ░ do 31.08.2019
5) č. 6 v domě č. p. 639, ul. Benešova, Kolín II, s Mgr. Z░░░░ H░░░░ ░░░ do 31.08.2019
6) č. 3 v domě č. p. 641, ul. Benešova, Kolín II, s B░░░░ D░░░░ ░ do 31.08.2019
7) č. 9 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s J░░░░ P░░░░ ░░░░ do 31.08.2019
8) č. 7 v domě č. p. 712, ul. Na Magistrále, Kolín II, s J░░░░ ░ a D░░░ V░░░░ ░░░░ do 31.08.2019
9) č. 8 v domě č. p. 773, ul. Benešova, Kolín II, s MUDr. A░░░░ H░░░░ do 31.08.2019
10) č. 13 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s M░░░░ a M░░░░ Z░░░░ ░░░░ ░ do 31.08.2019
11) č. 19 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s M░░░░ a P░░░ P░░░░ ░ do 31.08.2019
12) č. 15 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s L░░░░ L░░░░ do 31.08.2019
13) č. 32 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s I░░░ H░░░░ ░░ do 31.08.2019
14) č. 12 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II, s R░░░░ F░░░░ do 31.08.2019
15) č. 31 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s M░░░░ K░░░ do 31.08.2019
16) č. 59 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s L░░ P░░░░ ░ do 31.08.2019
17) č. 79 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s M░░░░ Š░░░░ ░ u do 31.08.2019
18) č. 85 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s M░░░░ ░ Š░░░░ ░ do 31.08.2019
19) č. 9 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s D░░░ S░░░░ do 31.08.2019
20) č. 3 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s M░░░░ ░ G░░░░ do 31.08.2019
21) č. 6 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s M░░░░ ░ K░░░ do 31.08.2019
22) č. 16 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s M░░░░ a M░░░░ H░░░░ ░░░
do 31.08.2019
23) č. 1 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, se S░░░ Č░░░░ ░ do 30.11.2018
24) č. 10 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s M░░░░ P░░░░ do 30.11.2018
25) č. 14 v domě č. p. 357, ul. Havíčkova, Kolín IV, s R░░░░ a W░░░░ S░░░░ ░░ do 31.08.2019
26) č. 6 v domě č. p. 538, ul. Havíčkova, Kolín IV, s H░░░ D░░░░ ░ do 31.08.2020
27) č. 11 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, se Z░░░░ J░░░░ ░░░░ ░░ do 31.08.2019
28) č. 11 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, s J░░░░ M░░░░ do 31.08.2019
29) č. 14 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, se Z░░░░ H░░░░ ░ do 31.08.2019
30) č. 7 v domě č. p. 34, ul. Na Návsi, Kolín - Štítary, s K░░░ Š░░░░ ░ do 31.08.2020
31) č. 11 v domě č. p. 117, ul. Za Školou, Kolín - Štítary, s N░░░░ ░ S░░░░ ░░ do 31.08.2020
32) č. 28 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s T░░░░ E░░░░ do 31.08.2019
33) č. 32 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s R░░░░ ░ P░░░░ ░ do 28.02.2019
34) č. 17 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se společností MELA o.p.s, Nová 106, 281 25
Konárovice do 31.08.2019

II. Rada města ukládá

1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpisy dodatků nájemních smluv
Termín: 31.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5236/145/RM/2018 Návrh na uzavření nájemních smluv se zaměstnanci TPCA

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt:
1. č. ░░░░ ░ v domě č. p. ░░░ ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s J░░░ S░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , Karviná,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. ░░ v domě č. p. ░░░ , ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s R░░░░ ░░ K░░░░ , Bohuslavice░░░░ ░░ ,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. ░░ v domě č. p. ░░░ , ul. Hrnčířská, Kolín II,
se S░░░ H░░░░ ░ , ░░░░ ░░░ , Červené Pečky,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. ░░ v domě č. p. ░░░ ul. V Kasárnách, Kolín II,
s D░░░░ S░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Lviv, Ukrajina,
na dobu určitou do 31.03.2019 s možností prodloužení;
5. č. ░░ v domě č. p. ░░░ , ul. Hrnčířská, Kolín II,
s S░░░░ V░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░ , Dobrovelyčkivka, Ukrajina,
na dobu určitou 31.03.2019 s možností prodloužení;
6. č.░░░░ ░░░░ v domě č. p. ░░░ , ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s P░░░░ K░░░░ ░░ , ░░░░ ░░ , Staryi Skalat, Ukrajina
na dobu určitou do 31.03.2019 s možností prodloužení;
7. č. ░░░░ ░ v domě č. p.░░░ , ul. V Kasárnách, Kolín II,
s V░░░░ K░░░░ ░░ , ░░░░ ░░ , Perehonivka, Ukrajina,
na dobu určitou do 30.04.2019 s možností prodloužení;
8. č. ░░ v domě č. p. ░░░ , ul. V Kasárnách, Kolín II,
s V░░░░ T░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ , Kolín II,
na dobu určitou do 31.05.2019 s možností prodloužení;
9. č.░░░░ ░░░░ v domě č. p. ░░░ , ul. Hrnčířská, Kolín II,
s S░░░░ N░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , Kolín V,
na dobu určitou do 31.10.2018 s možností prodloužení;
10. č. ░ v domě č. p. ░░░ , ul. Hrnčířská, Kolín II,
s O░░░░ ░░ M░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Zaporižžja, Ukrajina,
na dobu určitou do 31.10.2018 s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit nájemní smlouvy k podpisu

Termín: 30.09.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5237/145/RM/2018 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TPCA

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:

1. č. 24 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s R░░░░ Ž░░░░ ░░░ do 31.01.2019
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5238/145/RM/2018 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
č.░░░░ ░ v domě č. p. ░░ , ul. Bezručova, Kolín II,
s L░░░░ a P░░░ B░░░░ ░ , ░░░░ ░░ , Kolín II,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.09.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5239/145/RM/2018 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení (veřejný zájem)

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
č. ░░ v domě č. p. ░░ , ul. Bezručova, Kolín II,
s ░░ . K░░░░ T░░░░ , ░░░░ ░░░░ , Litoměřice,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 30.09.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5240/145/RM/2018 Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 17.04.2018 na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce klimatizace MSD, Zámecká 109, Kolín
I"

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 17.04.2018 ve věci zakázky malého rozsahu s názvem
"Rekonstrukce klimatizace MSD, Zámecká 109, Kolín I" mezi městem Kolín jako objednatelem a
společností PULSKLIMA, spol. s r.o., Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12, IČ 63144409 jako
zhotovitelem.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zajistit podpis dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 17.04.2018
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5241/145/RM/2018 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě
č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, o celkové výměře 25,72m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, v
2

2

přízemí domu o velikosti 25,72 m , za minimální roční nájemné ve výši 38.580 Kč/rok (1.500 Kč/m /rok)
bez úhrady za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání
.
II. Rada města ukládá
1. Janě Rieplové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 13.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5242/145/RM/2018 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Poliklinika, Smetanova 764- veřejné WC v 1.NP"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Poliklinika,
Smetanova 764 - veřejné WC v 1.NP" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. David Sixta stavební s.r.o., IČ 04259106, Václavská 4, 280 02 Kolín III
2. PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I
3. Dřevokrov spol. s.r.o., IČ 43090001, Jabloňová 756, 280 02 Kolín IV
4. Daniel Vaňkát, IČ 88228371, Roháčova 222, 280 02 Kolín III
5. Interdeko - stavby, s.r.o., IČ 26190664, č. p. 167, 285 41 Malešov
6. KG-SERVIS, spol. s r.o., IČ 25682512, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim
II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na
profilu zadavatele na internetových stránkách města
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení

Kolína

v sekci

veřejné

zakázky

Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5243/145/RM/2018 Návrh na prodej bytové jednotky č. 134/4 v domě č. p. 134, Karoliny Světlé,
Kolín II, formou dobrovolné dražby

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej bytové jednotky č. 134/4 vymezené v pozemku st. p. č. 141 zastavěná plocha a nádvoří
2

o výměře 458 m , jehož součástí je budova č. p. 134 v ul. Karoliny Světlé v Kolíně II, o velikosti
2+kk a celkové ploše 55,70 m2, součástí bytové jednotky č. 134/4 je spoluvlastnický

podíl na

společných částech nemovité věci o velikosti 557/9967, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů za vyvolávací cenu 1.472.000 Kč.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17831 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. předložit návrh na usnesení na nejbližší jednání ZM
Termín: 28.09.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5244/145/RM/2018 Návrh na zrušení zakázky malého rozsahu na akci "Smetanova 764 - úprava
venkovních prostor"

I. Rada města schvaluje
zrušení zakázky malého rozsahu na akci "Smetanova 764- úprava venkovních prostor". Návrh na oslovení
firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu byl schválen v Radě města dne 21.05.2018 pod č.
usnesením 5028/140/RM/2018.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. oznámit uchazečům o zakázku malého rozsahu zrušení zakázky a zrušit zakázku malého rozsahu
na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakázky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5245/145/RM/2018 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Smetanova 764- úprava venkovních prostor"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Smetanova
764 - úprava venkovních prostor" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. David Sixta stavební s.r.o., IČ 04259106, Václavská 4, 280 02 Kolín III
2. PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I
3. Dřevokrov spol. s.r.o., IČ 43090001, Jabloňová 756, 280 02 Kolín IV
4. Daniel Vaňkát, IČ 88228371, Roháčova 222, 280 02 Kolín III
5. Interdeko - stavby, s.r.o., IČ 26190664, č. p. 167, 285 41 Malešov
6. KG-SERVIS, spol. s r.o., IČ 25682512, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim
7. AVE Kolín s.r.o., IČ 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 31.07.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5246/145/RM/2018 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání č. p. 764, ul. Smetanova,
Kolín I a schválení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
stažení návrhu na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV
neziskové organizaci Domácí hospic Srdcem, z.ú., IČ 0743732, se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V,
která bude prioritně zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v
termálním stádiu a umírajícím v posledních měsících života v jejich domácím prostředí, za roční nájemné
1 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání na dobu jednoho roku, a
to od 01.10.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5247/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení č. 5200/143/RM/2018 a schválení smlouvy o
poskytování bezpečnostních služeb se společností ARES GROUP s.r.o.

I. Rada města ruší
usnesení č. 5200/143/RM/2018, kterým byla schválena smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb
mezi městem Kolín jako objednatelem a společností ARES GROUP s.r.o., IČ 25790668, Libušská 189/12,
Praha 4- Libuš jako poskytovatelem na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.09.2018.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5248/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení č. 5200/143/RM/2018 a schválení smlouvy o
poskytování bezpečnostních služeb se společností ARES GROUP s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb mezi městem Kolín jako objednatelem
a společností ARES GROUP s.r.o, IČ 25790668, Libušská 189/12, Praha 4 - Libuš jako poskytovatelem
na dobu určitou s účinností ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv do 09.10.2018 na zajištění
nepřetržitého dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně v CHÚC "B", a v případě vzniku požáru
provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb v souladu s bodem II tohoto
usnesení
Termín: 10.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5249/145/RM/2018 Návrh na zrušení zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce klimatizace
MSD, Zámecká 109, Kolín I"

I. Rada města schvaluje
zrušení zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce klimatizace MSD, Zámecká 109, Kolín I". Návrh
na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu byl schválen
dne 22.01.2018 pod č. usnesením 4470/128/RM/2018.

v Radě města

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zrušit zakázku malého rozsahu na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v
sekci veřejné zakázky https://zakázky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení a oznámit
uchazečům o zakázku malého rozsahu zrušení zakázky
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5250/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení a schválení smlouvy o nájmu s příspěvkovou
orgnaizací Gymnázium Kolín

I. Rada města ruší
bod č. 33 v usnesení č. 5136/142/RM/2018 ze dne 11.06.2018, který se týká uzavření nájemní smlouvy
na pronájem prostoru sloužícího k podnikání s příspěvkovou organizací Gymnázium Kolín v domě č. p.
162, ul. Žižkova, Kolín III, za roční nájemné 1.000.000 Kč/rok (207 Kč/m2/rok), přičemž s pronájmem
prostor není spojena žádná úhrada služeb, která by měla být ze strany nájemce k rukám pronajímatele
hrazena.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5251/145/RM/2018 Návrh na zrušení usnesení a schválení smlouvy o nájmu s příspěvkovou
orgnaizací Gymnázium Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře (4 833,70 m2) v domě
č.p. 162, ul. Žižkova, 280 02 Kolín III, s příspěvkovou organizací Gymnázium Kolín, IČ: 48665819, se
sídlem Žižkova 162, 280 02 Kolín, za účelem provozování gymnázia, na dobu určitou dvou let od
01.09.2018 do 31.08.2020 s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 1.000.000 Kč/rok
2

(207 Kč/m /rok), přičemž s pronájmem prostor není spojena žádná úhrada služeb, která by měla být ze
strany nájemce k rukám pronajímatele hrazena.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5252/145/RM/2018 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1343/2017 na akci
"Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení,
mobiliáře a sadových úprav)"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 s evidenčním číslem 894/2018 ke smlouvě o dílo č. 1343/2017 mezi městem Kolín
a společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807, na akci
"Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a
sadových úprav)", který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce

Odboru

regionálního

rozvoje

a

územního

plánování,

zajistit uzavření

předmětného dodatku za město Kolín
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5253/145/RM/2018 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 392/2018 na akci s názvem
"Rybník Haltýř - odstranění sedimentu"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 s evidenčním číslem 843/2018 ke smlouvě o dílo č. 392/2018 mezi městem Kolín a
společností VEKTRA, spol. s r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín, IČ 47052686, na akci s názvem "Rybník
Haltýř - odstranění sedimentu", který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru
regionálního
předmětného dodatku za město Kolín

rozvoje

a

územního

plánování,

zajistit uzavření

Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5254/145/RM/2018 Návrh na odsouhlasení žádosti pronajmout id. 1/2 podílu pozemků parc. č.
817/2 a 817/3 v k. ú. Kolín

I. Rada města souhlasí
2

se zveřejněním záměru pronajmout id. 1/2 podílu pozemků parc. č. 817/2 o výměře 7 048 m ovocný
sad a 817/3 o výměře 7 378 m2 orná půda, oba v katastrálním území Kolín, ve vlastnictví města Kolína,
na úřední desce a internetových stránkách města
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zveřejnění záměru
předmětného pronájmu na úřední desce a internetových stránkách města
Termín: 29.06.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5255/145/RM/2018 Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci
investiční akce "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s evidenčním číslem
825/2018 mezi městem Kolín a společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26206803, v rámci investiční akce "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení
s autobusovým nádražím", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ing. Miroslavu Káninskému
1.1. referentovi Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy za
město Kolín
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5256/145/RM/2018 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení městské deponie v areálu AVE Kolín s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ev. č. 0000000/208 o zřízení městské deponie v areálu AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Petru Špitálníkovi
1.1. referentu oddělení správy a evidence městského majetku, uzavření smlouvy o pronájmu prostor
na zajištění městské deponie v areálu AVE Kolín s.r.o., dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5257/145/RM/2018 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 144/2018 na akci:
"Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín" zpracování projektové dokumentace

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 s evidenčním číslem 909/2018 ke smlouvě o dílo č. 144/2018 mezi městem Kolín a
společností REINVEST spol. s.r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840, na akci
"Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín" - zpracování
projektové dokumentace, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření dodatku č. 1 za
město Kolín
Termín: 15.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5258/145/RM/2018 Návrh na záměr pronajmout pozemek parc. č. 118 v kat. území Sendražice u
Kolína

I. Rada města souhlasí
2

se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 118 orná půda o výměře 9 326 m v katastrálním
území Sendražice u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína na úřední desce a internetových
stránkách města
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zveřejnění záměru
předmětného pronájmu

Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5259/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
provozování a údržby plynovodní přípojky

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby plynovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 128/23, 510/118 a 510/304 v kat. území Sendražice u Kolína ve vlastnictví
města Kolína v rámci stavby "STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 330, Hřbitovní ul., obec Kolín"
a uzavření konečné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde povinným bude město Kolín
a oprávněným GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Úhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.100 Kč + DPH.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. zajistit uzavření předmětné smlouvy za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.08.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5260/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, kanalizační přípojka, parc. č. st.
7672

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby
kanalizačníní přípojky na pozemku parc. č. 2916/1 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kanalizační přípojka Kolín IV č. p. 926, p. č. st. 7672" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným M░░ J░░░ , ░░░░ ░░ Kolín a M░░░ J░░░ , ░░░░ ░░ Kolín. Celková
předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.000 Kč + DPH. Konečná
cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky potrubí stanovené
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 30.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5261/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, kanalizační přípojka, parc. č. st.
7842

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby
kanalizačníní přípojky na pozemku parc. č. 2916/1 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kanalizační přípojka Kolín IV č. p. 936, p. č. st. 7842" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným Ing. K░░ S░░ , ░░░░ ░░░░ , Kolín a H░░ S░░░░ , ░░░░ ░░░░ ,
Kolín. Celková předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.000 Kč +
DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky potrubí
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín

Termín: 30.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5262/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, GasNet, Riegrova 589

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby plynárenského
zařízení na pozemku parc. č. 2567/188 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod
názvem stavby "Reko MS Kolín - Riegrova 589" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ 27295567. Předpokládaná úhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.000 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě
o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude
nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 31.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5263/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Bezručova, Kmochova

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2811/6, 2574, 3065/3, 2982/2, 2571/6, 3224, st.
269/1, st. 269/2 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín,
Bezručova, Kmochova - obnova NN, kNN" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 27.200 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena
ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Alexandře Karkošové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 16.09.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5264/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Brankovická

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 317/1, 2829 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Brankovická, kNN pro parc. č. 317/1" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 3.000 Kč +
DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Alexandře Karkošové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 09.09.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5265/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Dukelských hrdinů

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1605/1 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kolín, Dukelských hrdinů, kNN parc. č. 1605/1" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.000 Kč +
DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Alexandře Karkošové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 16.09.2018

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5266/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 1881/6, 1881/28, st. 1066 v kat. území a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, ul. Komenského výměna kabelu VN, NN "
a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
cca 48.500 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

II. Rada města ukládá
1. Alexandře Karkošové
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 19.08.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5267/145/RM/2018 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Polepy

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby
veřejných gravitačních kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 2916/1 v kat. území a obci
Kolín pod názvem stavby "Splašková kanalizace Polepy" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným Obec Polepy, Polepy 131, 280 02 Kolín, IČ 00235644. Předpokládaná úhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 2.300 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena
ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. zajistit uzavření předmětných smluv za město Kolín
Termín: 21.12.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5268/145/RM/2018 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Uliční
předprostor u ZŠ Ovčárecká"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká" podle
ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, který splnil zadávací podmínky stanovené pro tuto veřejnou zakázku, a to:
AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V,
IČ 25148117
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5269/145/RM/2018 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Uliční
předprostor u ZŠ Ovčárecká"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 906/2018, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Uliční předprostor u ZŠ Ovčárecká", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce 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: 31.07.2018
1.2. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5270/145/RM/2018 Návrh na odsouhlasení záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 2158/2 v k. ú.
Kolín

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 2158/2 o výměře 1 100 m2, v katastrálním území
Štítary u Kolína, ve vlastnictví města Kolína, na úřední desce a internetových stránkách města
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové

1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit zveřejnění záměru
předmětného pronájmu
Termín: 31.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5271/145/RM/2018 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení odtahové služby Stanislava Rosického, IČ
61887862, na zajištění služeb v rámci blokového čištění a likvidaci vraků

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města
pro zajištění nucených odtahů v rámci blokového čištění a likvidaci vraků na přechodnou dobu s
odtahovou službou Odtahy Kolín - Stanislav Rosický, Družstevní 751, 280 02 Kolín II, IČ 61887862
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5272/145/RM/2018 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení odtahové služby Stanislava Rosického, IČ
61887862, na zajištění služeb v rámci blokového čištění a likvidaci vraků

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy na služby v rámci zajištění blokového čištění s odtahovou službou Odtahy Kolín Stanislav Rosický, Družstevní 751, 280 02 Kolín II, IČ 61887862, do maximální výše 250 tis. Kč bez DPH
dle skutečně provedených prací - odtahů, na přechodnou dobu než bude ODVZ zajištěn nový
provozovatel, za stejných podmínek vyplývajících z již ukončené smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu oddělení správy a evidence majetku, Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování, zajistit uzavření smlouvy s odtahovou službou Odtahy Kolín - Stanislav Rosický dle
bodu II tohoto usnesení
Termín: 11.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5273/145/RM/2018 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a na oslovení firem pro
zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Lokalita zahrádkových osad u
vodárny - pořízení územní studie"

I. Rada města schvaluje
stažení návrhu na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních
výdajích z rozpočtu města a na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s
názvem "Lokalita zahrádkových osad u vodárny - pořízení územní studie".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5274/145/RM/2018 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 1751/28 v
katastrálním území a obci Kolín, spočívající ve zřízení dočasného sjezdu

I. Rada města schvaluje
zřízení dočasného sjezdu na části pozemku parc. č. 1751/28 v katastrálním území a obci Kolín ve
vlastnictví města Kolína uzavřením smluvního vztahu mezi městem Kolínem a žadatelem, společností Mi King s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČ 27115313
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit městský pozemek
parc. č. 1751/28 v katastrálním území a obci Kolín zřízením dočasného sjezdu
Termín: 27.07.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Bc. Vít Rakušan

PhDr. Tomáš Růžička, MPA

starosta města

II. místostarosta

