P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 3. z as edá ní Z as tupi tel stv a m ěs ta Ko lín a
ko nané dne 22.06 .202 0

716/13/ZM/2020 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Martin Škorpík, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

717/13/ZM/2020 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Ing. Václava Kmocha, zastupitele
2. Mgr. Martina Hellera, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

718/13/ZM/2020 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Program

č.

Bod j ed nán í / Pře dk lad ate l, Př izv áni

1.

Zah ájen í z ase dání Zast up i tel st va měs ta Ko lí n a
Před kl ádá: Př eds edají cí

2.
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Návr h n a s chvál en í n ávrh ové komi se
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

3.

Návr h n a s chvál en í o věřo vat el ů z ápi su
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

4.

Návr h n a s chvál en í p ro gramu z ase dán í Zast u pi tel s tva měs ta Ko lí n a
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

5.

Návr h n a z ru š ení us n ese ní Zast upi t el st va měs ta Kol ín a č. 40 9/2 6/ZM/2 0 14 ze
dne 2 3 .06 .2 01 4 a s ch vál en í u sn es ení Zast up i tel st vem měs ta Kol í n a o
pod mí n kách pr odej e s taveb ní ch po zemků p od byt ovými do my vlas tn í kům
jedn ot li vých byt ových jedn o tek
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

6.

Návr h n a p ro dej pod í lů st avebn ích poz emků ve vl as tnict ví měst a Kol í na po d
byto vými d omy vl ast n íků m b yt ových jed no tek v r oz sahu o dpo víd ají cí m pod íl ů m
byto vých je dn ote k n a s po le čn ých čás tech b yt ových do mů
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

7.

Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 20 5/8 v kat. úz emí S en draž i ce u
Kol í na v sekt or u G Pr ů mys l ové zó ny Kol í n -Ovčár y do vl as tn i ct ví s pol ečn os ti
Kol on In ves t s.r .o.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

8.

Návr h n a p ro dej poz emku par c. č. s t . 5 15 5/5 v katastr ál n ím úz emí Ko l ín z
vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a d o vlas tn i ctví f yz i ckých oso b
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

9.

Návr h n a p ro dej část i po zemku par c. č. 2 81 4/1 7 v kat ast r áln í m ú zemí a o bci
Kol í n z vl ast n ict ví měst a K ol í na do vl as tn i ct ví fyzi cké os oby n a s pl átky
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

1 0. Návr h n a o dkup p oz emku parc. č. 7 0 8/ 7 a část i pozemku 7 0 8/ 5 v k. ú . a ob ci
Kol í n do vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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Zp racoval : Jan a Kr ü ger ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a u zavř en í s ml o uvy o bu dou cí s ml ou vě o p rávu s tavby n a čás ti poz emku
parc. č. 1 1 22 v k. ú . Sen dr aži ce u Ko l ín a ve vl ast nict ví měst a Kol í na, z dů vod u
výs tavby klu bo vny
1 1.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Tu r is ti cká obl as t Ku tn oh or s ko a Ko l ín s ko z. s.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 2.
Zp racoval : In g. Gab ri el a Mal á, MBA
Sch vál i l : In g. Gab ri el a Malá, MBA
Návr h n a p os kyt nu tí do tace SH ČM S - OS H Kol í n
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 3.
Zp racoval : Mgr . Tomáš P os pěch
Sch vál i l : Mgr. Mi chael Kaš par
Návr h n a p os kyt nu tí do tace SH ČM S - S DH S en dr aži ce
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 4.
Zp racoval : Mgr . Tomáš P os pěch
Sch vál i l : Mgr. Mi chael Kaš par
Návr h n a p os kyt nu tí do tace SH ČM S - S DH Š tí t ary
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 5.
Zp racoval : Mgr . Tomáš P os pěch
Sch vál i l : Mgr. Mi chael Kaš par
Návr h n a p os kyt nu tí do tace SH ČM S - S DH Zi bo hl avy
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 6.
Zp racoval : Mgr . Tomáš P os pěch
Sch vál i l : Mgr. Mi chael Kaš par
Návr h n a u zavř en í ku pní s ml o uvy p. č. st . 1 6 9, jeh ož n ed íl n ou so učás tí je
bud ova č. p. 1 24 a p . č. s t . 1 70 , jeh ož n edí l n ou s ou čás tí je b ud ova č. p. 12 5
1 7. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Bc. P etr a Kr ás ná
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a p os kyt nu tí do tace na s tavebn í p ráce z r ozp očtu měst a Ko l í na pr o
Vo l no , s dr už en í pr o po moc ro di nám dět í s p os ti žen í m, z .ú .
1 8. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a s chvál en í r oz ho dn u tí o ro zděl en í o dš těp ením škol zř i zo van ých měs tem
Kol í n
1 9. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jan a Kavř í ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
2 0.
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Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a Ko l ín a pr o Tělo cvičn ou jedn ot u
So ko l n a př íp ravu r epr eze nt ant a Č R ve sp or tovn í g ymn as ti ce D . Rad ovesn i ckého
na ME a MČR 2 02 0
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o sp ol ek P OS T BEL LU M, o.p.s ., n a akci "P ří běh y
naš i ch so u sedů - 1 . čás t" z r oz počt u měst a K ol í na na r ok 2 02 0
2 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji t ka Her mová
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Záp is y z jedn ání fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 17 .0 6.2 0 20
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
2 2.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í V. ro zpo čto vé ho o pat řen í r oz po čt u měs ta na r ok 20 2 0
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
2 3.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
Záp is z jedn án í kon t ro ln í h o výb or u ze dn e 1 8.0 6 .20 20
Před kl ádá: I ng . Mar ti n Škor pí k
2 4.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
2 5.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky o bčanů měst a Ko l í na
Před kl ádá: Př eds edají cí

2 6.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky čl en ů ZM
Před kl ádá: Př eds edají cí

2 7.

Zp ráva návr ho vé ko mi s e
Před kl ádá: Př eds edají cí

2 8.

Závěr
Před kl ádá: Př eds edají cí

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

719/13/ZM/2020 Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 409/26/ZM/2014 ze
dne 23.06.2014 a schválení usnesení Zastupitelstvem města Kolína o podmínkách prodeje
stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zrušení usnesení č. 409/26/ZM/2020 z 26. zasedání Zastupitelstva města Kolína ze dne 23.06.2014,
kterým bylo schváleno
prodej pozemků pod bytovými domy jiných vlastníků za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckými posudky dvou nezávislých soudních znalců, která bude platná vždy příslušný kalendářní rok,
z vlastnictví města Kolína do vlastnictví žadatelů - majitelů domů nebo jednotlivých bytových jednotek.
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Cena pro kalendářní rok 2014 byla ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , oslovenými soudními znalci
z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, pro rok 2014 stanovena ve výši 1.652 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

720/13/ZM/2020 Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 409/26/ZM/2014 ze
dne 23.06.2014 a schválení usnesení Zastupitelstvem města Kolína o podmínkách prodeje
stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek

I. Zastupitelstvo města schvaluje
usnesení o podmínkách stanovení obvyklé ceny při prodeji stavebních pozemků pod bytovými domy
jiných vlastníků, v případě, že nebude možné stanovit obvyklou cenu porovnáním na základě
uskutečněných prodejů za uplynulé uznatelné období, ve kterých není jenom účastníkem město Kolín,
aby v takovém případě obvyklá cena vycházela z ceny zjištěné dle oceňovací vyhlášky MF ČR č.
441/2013 Sb., dle aktuálně platného cenového předpisu v době prodeje z vlastnictví města Kolína do
vlastnictví žadatelů - majitelů bytů a domů, s povinností vždy do 3 měsíců od platnosti nové oceňovací
vyhlášky nechat zpracovat nový znalecký posudek. Cena dle platné oceňovací vyhlášky je v roce 2020
stanovena ve výši 1.818 Kč/m2, pokud dojde v souvislosti s novelizací oceňovací vyhlášky ke stanovení
nižší ceny než dle aktuálně platné, zůstane minimální prodejní cena ve výši 1.818 Kč/m2
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, postupovat při prodeji stavebních pozemků ve
vlastnictví města Kolína pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek a
domů dle podmínek uvedených v bodě II ihned po schválení tohoto usnesení
Termín: 22.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

721/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 4785 o výměře 359 m2, podíl o velikosti 6903/110419, v ulici Prokopa velikého 362,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 40.803 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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722/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 5219 o výměře 708 m2, podíl o velikosti 7129/444072, v ulici Moravcova 871,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za 20.664 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

723/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 4782 o výměře 357 m2, podíl o velikosti 7098/113568, v ulici Prokopa Velikého 365,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ , narozenému
░░░░ ░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , za 40.565 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

724/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 6488/1 o výměře 518 m2, podíl o velikosti 7266/420359, v ulici Želivského 804,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozenému ░░░░
░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 16.278 Kč
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[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

725/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 6491/2 o výměře 1093 m2, podíl o velikosti 4561/385903, v ulici Vávrova 812,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 23.486 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

726/13/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků ve vlastnictví města Kolína pod
bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových
jednotek na společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2
• parc. č. st. 4985/1 o výměře 740 m2, podíl o velikosti 6888/432152, v ulici Masarykova 841,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené░░░░ ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za 21.443 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v
bodech I až VI tohoto usnesení
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

727/13/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 205/8 v kat. území Sendražice u
Kolína v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Kolon Invest s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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prodej pozemku parc. č. 205/8, orná půda o výměře 1 000 m2 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č.
2601-181/2019 z pozemku parc. č. 205/1, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Kolon
Invest s.r.o., IČ 07019882, se sídlem Vavřinecká 1573, 280 02 Kolín V, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH,
tj. za celkovou kupní cenu 441.000 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

728/13/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 205/8 v kat. území Sendražice u
Kolína v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Kolon Invest s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu ev. č. 00094/2020 na prodej pozemku parc. č. 205/8, orná půda o výměře 1 000 m2 v
kat. území Sendražice u Kolína v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud
nezapsaného geometrického plánu č. 2601-181/2019 z pozemku parc. č. 205/1, z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví společnosti Kolon Invest s.r.o., IČ 07019882, se sídlem Vavřinecká 1573, 280 02
2

Kolín V, za kupní cenu 441 Kč/m + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 441.000 Kč + DPH, kdy kupní
smlouva je v příloze jako součást tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy
Termín: 14.08.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

729/13/ZM/2020 Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 5155/5 v katastrálním území Kolín z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 5155/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, to vše v katastrálním
území Kolín a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví manželů ░░░░ ░░░░
░░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
2

░░░ , za kupní cenu 1.399 Kč/m , tj. za celkovou kupní cenu 23.783 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

730/13/ZM/2020 Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 5155/5 v katastrálním území Kolín z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 5155/5 zastavěná plocha a nádvoří o
2
výměře 17 m , to vše v katastrálním území Kolín a obci Kolín, kde prodávajícím bude město Kolín a
kupujícím manželé ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
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bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 1.399 Kč/m2,
cenu 23.783 Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

tj.

za

celkovou

kupní

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít
usnesení

kupní smlouvu dle bodu II tohoto
Termín: 31.07.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

731/13/ZM/2020 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2814/17 v katastrálním území a obci
Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzické osoby na splátky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
protinávrh na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2814/49, ostatní plocha o výměře 36 m2, v
katastrálním území a obci Kolín, odděleného z pozemku parc. č. 2814/17, z vlastnictví města Kolína, dle
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7005-75/2019 do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , za kupní cenu 1.000 Kč/m2, tj. za 36.000 Kč + 4.840 Kč za vyhotovení geometrického
plánu, tj. celkem 40.840 Kč, a to zaplacením celé kupní ceny jednorázovou úhradou, dle kupní
smlouvy ev. č. 557/2020, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy dle
bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

732/13/ZM/2020 Návrh na odkup pozemku parc. č. 708/7 a části pozemku 708/5 v k. ú. a obci
Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2

odkup pozemku parc. č. 708/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m

a pozemku parc.

2

č. 708/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m v k. ú. a obci Kolín (tento nově vzniklý
pozemek je oddělený dle doposud nezapsaného geometrického plánu 7122-4159/2020 z pozemku parc.
č. 708/5, viz příloha) z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2
░░░░ ░░░░ ░░ do vlastnictví města Kolína za cenu 350 Kč/m , tj. za celkovou kupní cenu 83.650

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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733/13/ZM/2020 Návrh na odkup pozemku parc. č. 708/7 a části pozemku 708/5 v k. ú. a obci
Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2

kupní smlouvu pro převod pozemku parc. č. 708/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m
2

a pozemku parc. č. 708/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m v k. ú. a obci Kolín
(tento nově vzniklý pozemek je oddělený dle doposud nezapsaného geometrického plánu 71224159/2020 z pozemku parc. č. 708/5, viz příloha) z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do vlastnictví města Kolína za cenu 350 Kč/m , tj. za
celkovou kupní cenu 83.650 Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření kupní smlouvy
Termín: 11.08.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

734/13/ZM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku
parc. č. 1122 v k. ú. Sendražice u Kolína ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby klubovny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřízení práva stavby na části pozemku parc. č. 1122 v katastrálním území Sendražice u Kolína a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína, kde povinným bude město Kolín a oprávněným spolek SRTG Kolín, z.s.,
IČ 04680952, se sídlem U Borků 680, 280 02 Kolín V, z důvodu výstavby klubovny o rozměrech cca 8 m
x6m
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

735/13/ZM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku
parc. č. 1122 v k. ú. Sendražice u Kolína ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby klubovny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na pozemku parc. č. 1122 v katastrálním území
Sendražice u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína, kde povinným bude město Kolín a
oprávněným spolek SRTG Kolín, z.s., IČ 04680952, se sídlem U Borků 680, 280 02 Kolín V, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o právu
stavby dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 31.07.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

736/13/ZM/2020 Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s poskytnutím katastrálního území města Kolín pro činnost organizace destinačního managementu
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti Turistické oblasti
Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

737/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - OSH Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 22046/2020 podané na základě Programu na podporu dobrovolných
hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2020 pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín, IČ:
61884430, Hasičská 80, Zibohlavy, 280 02 Kolín, v souladu s doporučením Hodnotící komise
v celkové výši 63.500,- Kč; ORŘ 6320
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

738/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - OSH Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 63.500,- Kč pro SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Kolín, IČ: 61884430, Hasičská 80, Zibohlavy, 280 02 Kolín.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Tomáši Pospěchovi
1.1. vedoucímu Odboru obrany a krizového řízení zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve znění předloženého návrhu.
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

739/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Sendražice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 22035/2020 podané na základě Programu na podporu dobrovolných
hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2020 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice,
IČ: 66492131, se sídlem Hlavní 32, Sendražice, 280 02 Kolín, v souladu s doporučením Hodnotící komise
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v celkové výši 63.000,- Kč; ORŘ 6320
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

740/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Sendražice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 63.000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Sendražice, IČ: 66492131, se sídlem Hlavní 32, Sendražice, 280 02 Kolín.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Tomáši Pospěchovi
1.1. vedoucímu Odboru obrany a krizového řízení zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve znění předloženého návrhu.
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

741/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štítary

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 22635/2020 podané na základě Programu na podporu dobrovolných
hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2020 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítary, IČ:
67676821, se sídlem Radovesnická 237, Štítary, 280 02 Kolín, v souladu s doporučením Hodnotící komise
v celkové výši 96.300,- Kč; ORŘ 6320
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

742/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štítary

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 96.300,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Štítary, IČ: 67676821, se sídlem Radovesnická 237, Štítary, 280 02 Kolín.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Tomáši Pospěchovi
1.1. vedoucímu Odboru obrany a krizového řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
ve znění předloženého návrhu
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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743/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Zibohlavy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 13493/2020 podané na základě Programu na podporu dobrovolných
hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2020 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy,
IČ: 40939341, se sídlem Hasičská 80, 280 02 Kolín - Zibohlavy, v souladu s doporučením Hodnotící
komise
v celkové výši 80.000,- Kč; ORŘ 6320
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

744/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Zibohlavy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Zibohlavy, IČ: 40939341, se sídlem Hasičská 80, 280 02 Kolín - Zibohlavy.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Tomáši Pospěchovi
1.1. vedoucímu Odboru obrany a krizového řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
ve znění předloženého návrhu
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

745/13/ZM/2020 Návrh na uzavření kupní smlouvy p. č. st. 169, jehož nedílnou součástí je budova
č. p. 124 a p. č. st. 170, jehož nedílnou součástí je budova č. p. 125

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavřít kupní smlouvu mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 169 (zastavěná plocha
2
a nádvoří) o výměře 239 m , jehož nedílnou součástí je budova č.p. 124 vedená jako rodinný dům
v části obce Kolín I, stojící na tomto pozemku p.č. st. 169, vše k.ú. a obec Kolín, a kupujícím městem
Kolín se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.350.000,- Kč (tj.slovy:
čtyřimilionytřistapadesáttisíc korun českých) do vlastnictví města Kolín a mezi ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícími,

kteří tímto společně prodávají kupujícímu městu Kolín pozemek p.č. st. 170 o výměře 267 m2, jehož
nedílnou součástí je budova č.p. 125 vedená jako rodinný dům v části obce Kolín I, stojící na tomto
pozemku p.č. st. 170 v k.ú. a obci Kolín, u prodávajícího ░░░░ ░░░░ zvláštní hmotné části budovy
zahrnující na jižní straně v přízemí světnici a komoru, západně od posledního krám, pod jmenovanými
místnostmi sklep, nad komorou půdu a jihozápadně od domu dvorek, jednu světnici na západní straně
v přízemí, sklep pod ní, na východní straně ležící díl dvorku, v prvním poschodí na východní straně do
dvora dvě vedle sebe ležící světnice, v jižním dílu tohoto domu se nalézající kuchyně a půda nad
světnicemi a kuchyní a dvě vedle sebe ležící světnice na západní straně prvního poschodí a půdu nad
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nimi se nalézající, a u prodávající ░░░░ ░░░░ ░░░░ zvláštní hmotné části budovy zahrnující dvě vedle
sebe ležící světnice na západní straně prvního poschodí a půdu nad nimi se nalézající kupujícímu městu
Kolín se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.502.420,- Kč (tj.slovy:
jedenmilionpětsetdvatisícečtyřistadvacet korun českých) do vlastnictví města Kolín. Z této kupní ceny
náleží
prodávajícímu
░░░░
░░░░
░
částka
1.191.690,-Kč
(slovy:
jedenmilionjednostodevadesátjedentisícšestsetdevadesát korun českých), a prodávající ░░░░ ░░░░
░░░ náleží částka 310.730,-Kč (slovy: třistadesettisícsedmsettřicet korun českých).
Výše uvedené nemovitosti jsou vedeny v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Kolín, na listech vlastnictví LV č. 17217 a LV č. 1891 pro katastrální území a
obec Kolín.
Kupní smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor zajistit podepsání kupní smlouvy v
souladu s bodem I.
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

746/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace na stavební práce z rozpočtu města Kolína pro Volno,
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú, sídlem: Rimavské
Soboty 923, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 26661586, na stavební práce v rámci výstavby budovy odlehčovací
služby ve výši 500.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

747/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace na stavební práce z rozpočtu města Kolína pro Volno,
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z.ú, sídlem: Rimavské Soboty 923, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 26661586
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Termín: 30.04.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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748/13/ZM/2020 Návrh na schválení rozhodnutí o rozdělení odštěpením škol zřizovaných městem
Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. rozdělení příspěvkové organizace Základní škola V., Ovčárecká 374, IČO 46390413, odštěpením na
příspěvkovou organizaci Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374, IČO 46390413 (původní příspěvková
organizace) a Základní škola Kolín-Sendražice, Hlavní 210, IČO 08678111 (nově vznikající odštěpená
příspěvková organizace). Příspěvková organizace Základní škola Kolín-Sendražice, Hlavní 210, vzniká s
účinností od 01.08.2020
2. rozhodnutí o rozsahu majetku, práv a závazků příspěvkové organizace Základní škola Kolín V.,
Ovčárecká 374, které přecházejí na nově vznikající příspěvkovou organizaci Základní škola KolínSendražice, Hlavní 210: na Základní školu Kolín-Sendražice, Hlavní 210 přechází majetek, práva a
závazky vč. pracovněprávních, uvedené v přílohách tohoto usnesení, a to ke dni 01.08.2020. Ostatní
majetek, práva a závazky rozdělované příspěvkové organizace, které nejsou uvedeny v přílohách tohoto
usnesení, zůstávají a nadále náleží příspěvkové organizace Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva města Kolína
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

749/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Tělocvičnou jednotu
Sokol na přípravu reprezentanta ČR ve sportovní gymnastice D. Radovesnického na ME a MČR
2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, IČ 00472271, Kmochova 14, 280 02 Kolín II,
na akci "Příprava reprezentanta ČR ve sportovní gymnastice Daniela Radovesnického na ME 2020 a MČR
2020" ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

750/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Tělocvičnou jednotu
Sokol na přípravu reprezentanta ČR ve sportovní gymnastice D. Radovesnického na ME a MČR
2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Kolín , IČ 00472271, Kmochova 14,
280 02 Kolín II, na akci "Příprava reprezentanta ČR ve sportovní gymnastice Daniela Radovesnického na
ME 2020 a MČR 2020" ve výši 50.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020 usnesením č. 541/10/ZM/2020.
Termín: 22.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

751/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek POST BELLUM, o.p.s., na akci "Příběhy
našich sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro spolek POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526, sídlem Štěpánská 704/61, 110 00
Praha 1, na akci "Příběhy našich sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020 ve výši 62.400
Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

752/13/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek POST BELLUM, o.p.s., na akci "Příběhy
našich sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526, sídlem Štěpánská
704/61, 110 00 Praha 1, na akci "Příběhy našich sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok
2020 ve výši 62.400 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020 usnesením 541/10/ZM/2020.
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

753/13/ZM/2020 Návrh na schválení V. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020, včetně Dodatku č. 1
V. rozpočtové opatření, včetně Dodatku č. 1, je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení V. rozpočtového opatření, včetně Dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na rok
2020
Termín: 25.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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