P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 4. z as edá ní Z as tupi tel stv a m ěs ta Ko lín a
ko nané dne 21.09 .202 0

754/14/ZM/2020 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Ing. Martin Škorpík, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

755/14/ZM/2020 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Mgr. Kateřinu Slavíčkovou, zastupitelku
2. Václava Čtvrtečku, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

756/14/ZM/2020 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína:

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.

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

3.

4.

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 :
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 mě nu účel u p os kyt nu t é d ot ace z r oz počt u měst a na r ok 2 0 2 0 pr o
Těl o cvi čn ou jedn ot u S okol Kol í n - Či n no st o ddí l u s po rt ovn í gymn ast iky
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

6.

Návr h n a p ro dej byto vé je dn otky č. 6 8 1/ 1, U B or ků 68 1 , K ol í n V, f or mo u dr ažb y
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mgr . Pet ra Kr ásn á
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k

7.

Návr h n a p ro dej byto vé je dn otky č. 6 8 4/ 2, U B or ků 68 4 , K ol í n V, f or mo u dr ažb y
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mgr . Pet ra Kr ásn á
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k

8.

Návr h n a p ro dej pod í lů st avebn ích poz emků pod b yt ovými do my vl ast ní ků m
byto vých je dn ote k v r o zs ahu odp oví dají cí m po dí l ům byto vých j edn ot ek n a
spo l ečných 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
Návr h n a s chvál en í p ro deje část i po zemku p arc. č. 264 5/4 v katas tr ál ní m úz emí
a o bci Ko l ín z vlas t ni ctví měs ta Ko l ín a do vl ast ni ct ví fyzi cké o so by

9.

Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Mar kéta Dr ah ot ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 63 7/9 5 v kat . ú z emí Ovčár y u
Kol í na v sekt or u "F " Pr ů mys lo vé z ón y Kol í n- Ovčáry do vl ast n ict ví s pol ečn os ti
J.M.K APA, s.r .o .
1 0.
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
1 1. Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 63 7/9 7 v kat . ú z emí Ovčár y u
Kol í na v sekt or u "D" Pr ůmysl o vé z ón y Ko l í n- Ovčáry do vl ast ni ctví sp ol ečn os ti
Xan ta s.r .o.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 63 7/1 0 1 v kat . ú zemí Ovčár y u
Kol í na v sekt or u "D" Pr ůmysl o vé z ón y Ko l í n- Ovčáry do vl ast ni ctví sp ol ečn os ti
Or gan i c t echn o lo gy Mor avi a, s.r .o.
1 2.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Jan Ko keš
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a b ezú pl atn ý p řevo d poz emku par c. č. 8 5 3/ 4 a 2 85 4/3 9 v kat. úz emí
Kol í n z vl ast n ict ví Čes ké r epu bl i ky, př í sl u šn os t h os po daři t s maje tkem s tát u
nál ež í Ú řad u pr o zas tu po vání st átu ve věcech majet ko vých do vl ast ni ct ví měst a
1 3. Kol í na
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
Návr h n a b ezú pl atn ý p řevo d poz emku par c. č. 6 7 4/ 3 5 v kat . ú zemí Kol í n z
vl as tn i ct ví Če ské rep ub li ky, p ří s lu š no st h o spo dař i t s majetkem st átu nál ež í
Úř adu p ro z ast u pován í s tát u ve vě cech maj etkových do vl as tn i ctví měs ta Kol í n a
1 4.
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
Návr h n a s chvál en í s měny měst ských po zemků par c. č. st . 5 5 7 1 a čás ti
poz emku par c. č. 2 4 57/1 0 v kat. ú zemí Ko l í n
1 5. 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

1 6.

Návr h n a s chvál en í s mlo u vy o s ml o uvě bu dou cí o pod mí n kách pl án ovan é
výs tavby a p ož adavcí ch p ro p řed ání maj etku mez i měst em K ol í nem a
spo l ečno st í Res i den ce u Rad ims kého M lýn a s.r .o .
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

Návr h n a s chvál en í z atí žen í nemo vi t é věci ve p ro spě ch Komer ční ban ky, a.s.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 7.
Zp racoval : In g. Jan Ko keš
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í u zavř en í dar ovací s ml ou vy s S K Sp ar t a Ko l ín ,z.s ., I ČO:
00 6 63 8 0 8, se s í dl em Br an ko vi cká 1 21 6 , 2 8 0 0 0 Ko l ín V n a aut omati z ovan ý
1 8.

defi br il át or A ED ZOL L Pl us v h odn o tě 30 .7 5 0,0 0 Kč
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Mo ni ka Poh ů nko vá
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá

1 9. Návr h n a s chvál en í d otace ve výš i 1 2 0 0 0 0,- Kč pr o S pr ávu měst ských
spo rt ovi š ť Kol í n, a.s. a na s ch vál ení u zavře ní veřejn o právn í s ml ou vy
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
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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 fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 16 .0 9.2 0 2 0
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
2 0.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

2 1.

Návr h n a s chvál en í VI . r oz počt ovéh o op atř ení r ozp očtu měst a n a ro k 2 0 20
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
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 7.0 9 .20 20
Před kl ádá: I ng . Mar ti n Škor pí k
2 2.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
2 3.

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 4.

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

2 5.

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

2 6.

Závěr
Před kl ádá: Př eds edají cí

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

757/14/ZM/2020 Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - Činnost oddílu sportovní gymnastiky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu účelu dotace pro Tělocvičnou jednoktu Sokol Kolín - oddíl sportovní gymnastiky ( IČ: 00472271,
se sídlem Kmochova 14, 280 02 Kolín II) o rozšíření nákladů vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ev. č. 240/2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

758/14/ZM/2020 Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - Činnost oddílu sportovní gymnastiky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě jehož předmětem je rozšíření nákladů vyúčtování
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 240/2020
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: 21.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

759/14/ZM/2020 Návrh na prodej bytové jednotky č. 681/1, U Borků 681, Kolín V, formou dražby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 681/1 v budově č. p. 681, ul. U Borků v Kolíně V o velikosti 1+1, celkové
ploše 39,60 m2 na pozemku st. p. č. 1970, včetně spoluvlastnického podílu 396/2557 na společných
částech domu č. p. 681 a pozemku parc. č. st. 1970 a pozemku parc. č. 339/4, formou veřejné dražby
podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů za vyvolávací cenu
1.200.000 Kč.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17671 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor uskutečnit dobrovolnou veřejnou
dražbu dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Termín: 30.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

760/14/ZM/2020 Návrh na prodej bytové jednotky č. 684/2, U Borků 684, Kolín V, formou dražby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 684/2 v budově č. p. 684, ul. U Borků v Kolíně V o velikosti 1+1, celkové
ploše 39,60 m2 na pozemku st. p. č. 1973, včetně spoluvlastnického podílu 396/2364 na společných
částech domu č. p. 684 a pozemku parc. č. st. 1973 a pozemku parc. č. 336/11, formou veřejné dražby
podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů za vyvolávací cenu
1.400.000 Kč.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17669 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1.

Stránka 5 z 16

vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor uskutečnit dobrovolnou veřejnou
dražbu dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

761/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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
2

společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

v

souladu s podmínkami usnesení

2
• parc. č. st. 5582/1 o výměře 358 m , podíl o velikosti 7065/313534, v ulici Siefertova 404,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 14.666 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

762/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 5717 o výměře 502 m2, podíl o velikosti 3419/259220, v ulici Kremličkova 964,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 12.038 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

763/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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
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společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

2
• parc. č. st. 5717 o výměře 502 m , podíl o velikosti 6612/259220, v ulici Kremličkova 964,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 23.279 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

764/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 4985/1 o výměře 740 m2, podíl o velikosti 6937/432152, v ulici Masarykova 840,
spoluvlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ ,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 21.596 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

765/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 6491/2 o výměře 1093 m2, podíl o velikosti 7294/385903, v ulici Vávrova 812,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za 37.558 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

766/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů
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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
částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:
společných

souladu s podmínkami usnesení

2

• parc. č. st. 5717 o výměře 502 m , podíl o velikosti 6612/259220, v ulici Kremličkova 964,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░
manželům ░░░░ ░░░░ ░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
za 23.279 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

767/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 6487/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 4435/417133, v ulici Želivského 806,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 10.052 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

768/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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
2

společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

v

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 5717 o výměře 502 m2, podíl o velikosti 6612/259220, v ulici Kremličkova 964,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , za 23.279 Kč

Stránka 8 z 16

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

769/14/ZM/2020 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků 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 v
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020:

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 6491/2 o výměře 1093 m2, podíl o velikosti 7391/385903, v ulici Vávrova 813,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
za 38.058 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v
bodech I až IX tohoto usnesení
Termín: 15.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

770/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 2645/4 v katastrálním území a
obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzické osoby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku označené dle GP č. 6667-69/2018 jako díl "a" oddělené z parc. č. 2645/4 o
výměře 17 m2 v katastrálním území a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví paní ░░ ░░░
2

░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 646,02 Kč/m , tj.
za kupní cenu 10.980 Kč + DPH v zákonné výši, tj. za celkovou kupní cenu 13.286 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy kupní
smlouvy dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 26.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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771/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/95 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 637/95, ostatní plocha o výměře 50 000 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v
sektoru F Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 670-31/2020 z pozemku parc. č. 637/11, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti
J.M.KAPA, s.r.o., IČ 60935081, se sídlem Rybářská 56, 280 02 Kolín, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj.
za celkovou kupní cenu 22.050.000 + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

772/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/95 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu ev. č. 00617/2020 na prodej pozemku parc. č. 637/95, ostatní plocha o výměře 50 000
m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru F Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 670-31/2020 z pozemku parc. č. 637/11, z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví společnosti J.M.KAPA, s.r.o., IČ 60935081, se sídlem Rybářská 56, 280 02 Kolín, za
kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 22.050.000 + 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: 30.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

773/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/97 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Xanta s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
prodej pozemku parc. č. 637/97 o výměře 70 124 m v kat. území Ovčáry u Kolína v
sektoru D Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 671-45/2020 z pozemku parc. č. 637/9, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti
Xanta s.r.o., IČ 26417995, se sídlem Mělnická 87, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, za kupní cenu 441

Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 30.924.684 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

774/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/97 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Xanta s.r.o.
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
kupní smlouvu ev. č. 00867/2020 na prodej pozemku parc. č. 637/97 o výměře 70 124 m v kat. území
Ovčáry u Kolína v sektoru D Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 671-45/2020 z pozemku parc. č. 637/9, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví

společnosti Xanta s.r.o., IČ 26417995, se sídlem Mělnická 87, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, za kupní
cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 30.924.684 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: 31.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

775/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/101 v kat. území Ovčáry u
Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Organic technology
Moravia, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 637/101 o výměře 16.000 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v
sektoru D Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 685-46/2020 z pozemku parc. č. 637/9, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti
Organic technology Moravia, s.r.o., IČ 03587011, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec,
za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 7.056.000 Kč + DPH, a to na
základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy je budoucí kupující povinen uhradit do 30 dní od podpisu
této smlouvy rezervační zálohu ve výši 10 % z celkové kupní ceny bez DPH, tj. 705.600 Kč bez DPH,
čímž bude mít právo na uzavření kupní smlouvy do 31.12.2021, která v případě uzavření vlastní smlouvy
kupní bude započtena na úhradu části kupní ceny, v opačném případě rezervační záloha propadá ve
prospěch města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

776/14/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/101 v kat. území Ovčáry u
Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Organic technology
Moravia, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ev. č. 970/2020 na prodej pozemku parc. č. 637/101 o výměře
16.000 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru D Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na
základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 685-46/2020 z pozemku parc. č. 637/9, z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví společnosti Organic technology Moravia, s.r.o., IČ 03587011, se sídlem nám.
Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu
7.056.000 Kč + DPH, kdy je budoucí kupující povinen uhradit do 30 dní od podpisu této smlouvy
rezervační zálohu ve výši 10 % z celkové kupní ceny bez DPH, tj. 705.600 Kč bez DPH, čímž bude mít
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právo na uzavření kupní smlouvy do 31.12.2021, která v případě uzavření vlastní smlouvy kupní bude
započtena na úhradu části kupní ceny, v opačném případě rezervační záloha propadá ve prospěch
města, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní dle bodu II
Termín: 30.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

777/14/ZM/2020 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 853/4 a 2854/39 v kat. území
Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 853/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94 m2 a parc. č. 2854/39
ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, oba v katastrálním území Kolín z vlastnictví České
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku,
bezúplatném převodu dle bodu I tohoto usnesení

zajistit

uzavření

předmětné smlouvy

o

Termín: 18.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

778/14/ZM/2020 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 674/35 v kat. území Kolín z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2

bezúplatný převod pozemku parc. č. 674/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m v
katastrálním území Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
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1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku,
bezúplatném převodu dle bodu I tohoto usnesení

zajistit

uzavření

předmětné smlouvy

o

Termín: 18.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

779/14/ZM/2020 Návrh na schválení směny městských pozemků parc. č. st. 5571 a části pozemku
parc. č. 2457/10 v kat. území Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemku parc. č. st. 5571 způsob využití zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267 m2 a
2

pozemků parc. č. 2457/15 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 6 m ,
2
parc. č. 2457/16 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 29 m , oba
pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 2457/10 na základě doposud nezapsaného

geometrického plánu č. 6733-1064/2017 vše v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína, za pozemek parc. č. 2459/4 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o
výměře 4 m2 a pozemky parc č. 2459/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o
výměře 612 m2, parc. č. 2459/6 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o
výměře 33 m2, oba pozemky vzniknou po oddělení pozemku parc. č. 2459/5 z pozemku parc. č. 2459/2
a oddělením pozemku parc. č. 2459/6 z pozemku parc. č. 2456/3 na základě doposud nezapsaného
geometrického plánu č. 6733-1064/2017, zapsaných na listu vlastnictví č. 18013 vše v katastrálním
území a obci Kolín, v podílovém vlastnictví fyzických osob a Stavebního bytového družstva Kolín, se
sídlem Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV, IČ 00035564, s doplatkem 93.698 Kč ve prospěch města Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

780/14/ZM/2020 Návrh na schválení směny městských pozemků parc. č. st. 5571 a části pozemku
parc. č. 2457/10 v kat. území Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi městem Kolínem, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, IČ 00235440, jako
vlastníkem pozemků parc. č. 5571 o výměře 267 m2, parc. č. 2457/15 o výměře 6 m2, parc. č.
2
2
2457/16 o výměře 29 m a spoluvlastníky pozemků parc. č. 2459/4 o výměře 4 m , parc. č. 2459/2 o

výměře 612 m2, parc. č. 2459/6 o výměře 33 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 18013, které jsou
v podílovém
spoluvlastnictví fyzických
osob
a Stavebního
bytového
družstva
Kolín,
se
sídlem Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV, IČ 00035564, vše v katastrálním území a obci Kolín, s
doplatkem 93.698 Kč ve prospěch města Kolín. Směnná smlouva je v příloze jako součást tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít směnnou smlouvu dle bodu II tohoto
usnesení
Termín: 31.10.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

781/14/ZM/2020 Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované
výstavby a požadavcích pro předání majetku mezi městem Kolínem a společností Residence u
Radimského Mlýna s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod majetku - pozemků parc. č. 317/3 o výměře 172 m2 a 317/4 o výměře 345 m2, vše v
katastrálním území Kolín a obci Kolín, včetně staveb dle obecných podmínek pro převod majetku do
vlastnictví města Kolína od společnosti Residence u Radimského Mlýna s.r.o., sídlo Říčanská 2399/3,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06890288, podle "Smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované
výstavby a požadavcích pro předání majetku"
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

782/14/ZM/2020 Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované
výstavby a požadavcích pro předání majetku mezi městem Kolínem a společností Residence u
Radimského Mlýna s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o podmínkách plánované výstavby a požadavcích pro předání majetku v
lokalitě "RESIDENCE U RADIMSKÉHO MLÝNA lokalita Zálabí - nábřeží Labe, Kolín" mezi městem Kolín a
investorem společností Residence u Radimského Mlýna s.r.o., sídlo Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00
Praha 10, IČ 06890288, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
podmínkách plánované výstavby a požadavcích pro předání majetku dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

783/14/ZM/2020 Návrh na schválení uzavření darovací smlouvy s SK Sparta Kolín,z.s., IČO:
00663808, se sídlem Brankovická 1216, 280 00 Kolín V na automatizovaný defibrilátor AED ZOLL
Plus v hodnotě 30.750,00 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření darovací smlouvy s SK Sparta Kolín,z.s., IČO: 00663808, se sídlem Brankovická 1216, 280 00
Kolín V na automatizovaný defibrilátor AED ZOLL Plus v hodnotě 30 750,00 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
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1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy
Termín: 30.09.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

784/14/ZM/2020 Návrh na schválení dotace ve výši 120 000,- Kč pro Správu městských sportovišť
Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení majetku - úprava kotců a výběhů psů ve psím útulku, společnosti Správa
městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 120
000 Kč, OŘR 8317
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

785/14/ZM/2020 Návrh na schválení dotace ve výši 120 000,- Kč pro Správu městských sportovišť
Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00930/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. Veřejnoprávní smlouva je uvedena v
příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 25.09.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

786/14/ZM/2020 Návrh na schválení VI. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020, včetně Dodatku č. 1
VI. rozpočtové opatření, včetně Dodatku č. 1, je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení VI. rozpočtového opatření, včetně Dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na rok
2020
Termín: 23.09.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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