P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 5. z as edá ní Z as tupi tel stv a m ěs ta Ko lín a
ko nané dne 09.11 .202 0

787/15/ZM/2020 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 15. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Martin Škorpík, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

788/15/ZM/2020 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Ing Aleše Čermáka, zastupitele
2. Martina Slavíka, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

789/15/ZM/2020 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 15. zasedání Zastupitelstva města Kolína se změnou - stažení bodu č. 32 "Návrh na

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín a paní M.H. v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020"

Program

č.

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

1.
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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.

3.

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 :
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 s chvál en í p oř íz en í a obs ah u změn y č. 5 ú zemn í ho pl ánu Kol í n
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský

6.

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

7.

Návr h n a b ezú pl atn ý p řevo d poz emku par c. č. 2 8 05/ 15 v kat. ú zemí Ko l 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
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 p os kyt nu tí do tací n ad 5 0 0 0 0 Kč z ro zpo čtu měs ta Ko lí n a v r ámci

8.

9.

pro gr amo vé d ot ace "Pr og ram na po dpo ru spo rt ovn í či nno st i TJ a SK v úz emn í m
obvo du měs ta Kol í n a pr o r ok 20 2 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 změn y t er mí n u čer pán í a vyú čto vání dot ace dl e s mlo u vy č.
14 1 7/ 20 1 9 p ro B C K ol í n s .r .o.
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

1 0. Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ho d aru pro Maší n ův st atek - p amát n ík tř í o dbo jů ,
z.s., n a do kon čení 1 . et apy cel ko vé r ekon st ru kce r o dné ho s tat ku Jo sefa Maš í na
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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Zp racoval : L enka Bo rs ení ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 2 0 pr o Vol n o, s dru ž ení pr o
pomoc r odi n ám dě tí s pos ti ž ení m, z. ú. se s e s í dl em Ri mavské So bo ty 9 2 3 ,
1 1. Kol í n I I, IČ 2 6 66 1 5 86 na s oci
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Far n í ch ari tu Kol í n , s e s í dl em B ran dl ova 1 7, Ko lí n I, 28 0 02 Kol í n ,
IČ 7 36 3 3 94 1 n a cent ru m K oh ou te k
1 2.
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 2 0 pr o VČEL KA so ciál n í s l u žby
o.p.s . s e s í dl em P ivo var s ká 1 7 0/ 3, Ber ou n , I Č 24 7 3 29 1 5 n a p ečovatel s kou
1 3. sl u žbu
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Do mácí ho sp ic Sr dcem, z. ú ., se s íd lem U S to do ly 1 52 3 , Ko l ín V,
28 0 0 2 K ol í n, I Č 0 7 0 43 7 32 , na zaj iš tě ní dos tu pn o st i pal i ati vn í a h os pi co vé péče
1 4. v Ko lí n ském reg i on u
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Cl emen t as Kol í n , z . ú ., s e sí dl em Ml éko vi ce 6 6 , Tou š ice, I Č
27 0 23 9 1 5 n a d enn í st aci o nář ve výši 1 20 .0 00 Kč
1 5.
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o F OKUS Ml adá B ol es lav z.s . s e sí dl em Ptácká 13 8/5 4 , Ml adá
Bol es l av, I Č 4 8 6 78 7 67 na t erén n í t ým so ci áln í reh abi l i tace
1 6.
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
1 7. Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků pr o D omácí h os pi c Sr dcem, z . ú ., s e
sí dl em U St od ol y 1 5 2 3, Kol í n V, 28 0 02 Kol í n , I Č 070 43 7 3 2, n a pr o vo z
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

Stránka 3 z 25

Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o S pi rál u p omoci , o .p.s. s e s í dl em Ant on í na Kal i ny 13 5 1 , Ko l ín ,
1 8.

IČ 2 26 8 9 44 3 n a os ob ní asi s ten ci
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o Vol n o, sd ru žen í pro p omoc ro di n ám dět í s pos ti ž ení m, z. ú ., se
sí dl em Ri mavské So bo ty 92 3 , Ko l ín II , IČ 2 66 6 1 58 6 na so ciál n í r eh abi l i taci
1 9.
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

2 0.

Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o S vaz t ěl esn ě po st iž en ých v Čes ké rep ub li ce z.s . o kr es ní
or gan iz ace Ko l í n se s í dl em S l un ečn í 7 6 , Ko lí n , IČ 618 8 3 26 3
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o Di ako ni e ČCE st řed i sko S tř edn í Čechy s e sí dl em Kou ř ims ká 1 5 ,
Kol í n, I Č 4 2 7 44 3 26 n a s oci ál ně t erap eut i cké dí l n y
2 1.
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Poví dej, z. s., se s í dl em Čes ká 2 3 5/3 6, Ku tn á Hor a - vni t řn í
měs to , I Č 6 79 8 48 6 0 n a kr i zo vou p omoc/p or adn u pr o l idi v tí s ni
2 2.
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Sen eCu r a S en io rC ent ru m Kol í n, s .r .o., se s íd l em Ke S mí ch ovu
11 4 4/ 14 4 , S l i venec, 1 54 00 Prah a, IČ 0 6 44 3 85 1 na odle hčo vací sl u žbu
2 3.
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z r oz po čt u měs ta Kol í n a Obl as tn í mu
spo l ku Čes ké ho čer vené ho kř í že Kol í n , s í dl em: Tyrš ova 8 08 , Kol í n I I, 2 80 0 2
Kol í n, I Č 7 5 0 63 4 25 , na pr on ájem pr os to r, náku p SW a H W pr o i n ter akti vní
2 4. výu ku pr vní po mo ci
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
2 5. Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o Vol n o, sd ru žen í pro p omoc ro di n ám dět í s pos ti ž ení m, z. ú ., se
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sí dl em Ri mavské So bo ty 92 3 , Ko l ín II , IČ 2 66 6 1 58 6 na od leh čovací sl u žbu
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

2 6.

Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků n a zákl adě in di vi du ál ní žádo st i n a
ro k 2 02 0 pro Cl emen t as Ml ékovi ce, s .r.o ., s e s í dl em Ml éko vi ce 66 , Tou ši ce, IČ
25 3 21 3 0 7 n a d omov se zvl áš tn í m r eži mem ve výš i 7 0 .00 0 Kč
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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 2 0 pr o Pr os to r pl u s
2 7. 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 p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na
na ro k 2 0 2 0 pr o VOLN O, sdr u žen í p ro p omoc ro di n ám dět í s p os ti že ní m, z . ú .,
se sí d lem Rimavs ké S obo ty 9 23 , Kol í n I I, I Č 2 6 6 61 5 86 na s oci ál ně akti vi začn í
2 8. sl u žby pr o os oby s po s ti že
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 Pr og ramu r egen er ace měs ts ké p amát kové rez ervace Kol í n
20 2 1 - 20 2 7
2 9. Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Mi l ana Pod ne cká
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá
Návr h n a u zavř en í Veř ejn opr ávní sml ou vy o p os kyt n ut í do tace mezi mě st em
Kol í n a Říms ko kato l ickou farn o st í Ko l ín v r ámci Pr ogr amu re gen erace MPR a
MPZ 2 0 20
3 0.
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Mi l ana Pod ne cká
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá
Návr h n a u zavř en í Veř ejn opr ávní sml ou vy o p os kyt n ut í do tace mezi mě st em
Kol í n a Říms ko kato l ickou farn o st í Ko l ín v r ámci Pr ogr amu re gen erace MPR a
MPZ 2 0 20
3 1.
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Mi l ana Pod ne cká
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá
Návr h n a u zavř en í Veř ejn opr ávní sml ou vy o p os kyt n ut í do tace mezi mě st em
Kol í n a pan í M.H. v r ámci Pr ogr amu r egen er ace měs tských p amát kových
rez ervací a měst s kých p amát kových zó n n a r ok 2 02 0
3 2.
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Mi l ana Pod ne cká
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá
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3 3. Záp is z jedn án í fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 04 .1 1.20 2 0
Před kl ádá: Pet r Kr ál
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í S tř edn ědo béh o výhl edu ro zp očtu měs t a Ko l ín a na r oky 2 0 2 1
- 2 02 3
3 4. 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
Návr h n a s chvál en í VI I. ro zp očto vého opat řen í ro zpo čtu měs ta n a r ok 2 02 0
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
3 5.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
Vydán í Jedn acíh o ř ádu Zas tu pi t els tva měst a K ol í na
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
3 6.
Zp racoval : Eva Mál ková
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
Návr h n a d ele gován í z ást up ce měs ta Kol í n a n a valn ou h ro mad u sp ol ečn os ti
En er gi e AG Ko l ín a.s.
3 7. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
3 8.

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

3 9.

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

4 0.

Závěr
Před kl ádá: Př eds edají cí

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

790/15/ZM/2020 Návrh na schválení pořízení a obsahu změny č. 5 územního plánu Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení změny č. 5 územního plánu zkráceným postupem
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

791/15/ZM/2020 Návrh na schválení pořízení a obsahu změny č. 5 územního plánu Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
z navrhovaného obsahu body Z5-01, Z5-02, Z5-03, Z5-04, Z5-05, Z5-06, Z5-07, Z5-08, Z5-09, Z5-10,
Z5-11, Z5-12, Z5-13, Z5-14, Z5-15, Z5-16, Z5-17, Z5-18, Z5-19, Z5-20, Z5-21, Z5-22, Z5-23, Z5-24, Z525, Z5-26, Z5-27, Z5-28, Z5-29, Z5-30, Z5-31, Z5-32, Z5-33, Z5-34, Z5-35, Z5-36, Z5-46, Z5-48, Z5-49,
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Z5-50, Z5-51, Z5-55, Z5-56, Z5-59, Z5-60, Z5-61, Z5-62, Z5-63, Z5-64, Z5-65, Z5-66 a Z5-67 do obsahu
změny č. 5 územního plánu
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

792/15/ZM/2020 Návrh na schválení pořízení a obsahu změny č. 5 územního plánu Kolín

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
z navrhovaného obsahu body Z5-37, Z5-38, Z5-39, Z5-40, Z5-41, Z5-42, Z5-43, Z5-44, Z5-45, Z5-47,
Z5-52, Z5-53, Z5-54, Z5-57 a Z5-58 do obsahu změny č. 5 územního plánu
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

793/15/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
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

• parc. č. st. 6486/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 4484/420620, v ulici ░░░░ ░░░░ ,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 10.078 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

794/15/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

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

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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795/15/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

2

• parc. č. st. 5251 o výměře 261 m , podíl o velikosti 391/28088, v ulici ░░░░ ░░░░ ,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 6.606 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

796/15/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. 5583 o výměře 360 m2, podíl o velikosti 7065/313597, v ulici ░░░░ ░░░░ ░░ ,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
za 14.745 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

797/15/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

2
• parc. č. st. 6244 o výměře 526 m , podíl o velikosti 4448/427209, v ulici ░░░░ ░░░░ ,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
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░░ , a ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za 9.957 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v
bodech I až V tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

798/15/ZM/2020 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2805/15 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 pozemku parc. č. 2805/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné
území o výměře 64 m2, 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: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

799/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města Kolína v rámci
programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města
Kolína pro rok 2020"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
schválení dotací na sportovní činnost sportovním klubům za 1. pololetí 2020 "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2020", OŘR 4790 pro:
1. TJ AGRO KOLÍN z.s. (IČ: 18620183, Třídvorská 393, 280 02 Kolín V) ve výši 16.000 Kč, celková
částka na sportovní činnost je 169.290 Kč.
2. SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, Šotnovská 148, 280 02 Kolín II) ve výši 6.116 Kč, celková
částka na sportovní činnost se navyšuje na 733.727 Kč.
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3. Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V) ve výši 13.520 Kč,
celková částka na sportovní činnost je 341.744 Kč.
4. Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201, Politických vězňů 94, 280 02 Kolín II) ve výši 4.000
Kč, celková částka na sportovní činnost je 69.643 Kč.
5. LTC Kolín - Tenis Club (IČ:14800594, Brankovická 1007, 280 02 Kolín V) ve výši 19.958 Kč,
celková částka na sportovní činnost je 170.356 Kč.
6. Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Třebízského 358, 280 02 Kolín V) ve výši 805 Kč, celková
částka na sportovní činnost se navyšuje na 444.869 Kč.
7. Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271, Kmochova 14, 280 02 Kolín II) ve výši 124.556
Kč, celková částka na sportovní činnost je 828.384 Kč.
8. TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, Ke Sportovištím 391, Kolín - Sendražice) ve výši 18.486
Kč, celková částka na sportovní činnost je 113.080 Kč.
9. Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671, Bezručova 866, 280 02 Kolín II) ve výši
86.432 Kč, celková částka na sportovní činnost je 291.306 Kč.
10. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812, Václavská 4, 280 02 Kolín III) ve výši
7.404 Kč, celková částka na sportovní činnost je 69.416 Kč.
11. TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, Mikoláše Alše 264, 280 02 Kolín II) ve výši 7.082 Kč,
celková částka na sportovní činnost je 64.333 Kč.
12. Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, Družstevní 758, 280 02 Kolín II) ve výši 16.739 Kč, celková
částka na sportovní činnost je 100.970 Kč.
13. Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436, Háninská 458, 280 02 Kolín IV ) ve výši
61.323 Kč, celková částka na sportovní činnost se navyšuje na 92.937 Kč.
14. Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471, Královská cesta 340, 280 02 Kolín IV) ve výši 4.000 Kč,
celková částka na sportovní činnost je 127.855 Kč
15. Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, Pašinka 148) ve výši 5.127 Kč, celková částka na sportovní
činnost je 116.631 Kč
16. FBC Pitbulls Kolín, z.s., (IČ: 26536447, Dělnická 805, 280 02 Kolín II) ve výši 10.462 Kč, celková
částka na sportovní činnost je 503.367 Kč.
17. TAEHAN - klub korejských bojových umění, zs (IČ: 22692444, Třídvorská 1055, 280 02 Kolín
IV) ve výši 19.314 Kč, celková částka na sportovní činnost je 124.961 Kč.
18. Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751, V Jezírkách 1530, 280 02 Kolín V) ve výši 7.726 Kč,
celková částka na sportovní činnost je 168.988 Kč
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19. SRTG Kolín, z.s. (IČ: 04680952, U Borků 680, 280 02 Kolín V) ve výši 4.507 Kč, celková částka
na sportovní činnost se je 63.552 Kč.
20. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, (IČ: 75123843, Brankovická - atletický stadion, 280
02 Kolín V) ve výši 8.048 Kč, celková částka na sportovní činnost je 1.546.789 Kč.
21. KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: 61884880,
Starokolínská 956, 280 02 Kolín IV) ve výši 7.404 Kč, celková částka na sportovní činnost je 51.913 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

800/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města Kolína v rámci
programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města
Kolína pro rok 2020"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Uzavření dodatků veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro výše uvedené sportovní kluby / spolky.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatků veřejnoprávních smluv
o poskytnutí
dotací dle
vzoru schváleného Zastupitelstvem
města
Kolína
dne
27.01.2020 usnesením č. 542/10/ZM/2020.
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

801/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí změny termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č.
1417/2019 pro BC Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
na žádost BC Kolín s.r.o. ( IČ: 27929175, se sídlem Grégrova 402, 280 02 Kolín III) prodloužení termínu
čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č. 1417/2019 - "Navýšení kapacity hlediště pro utkání
Kooperativa NBL" do 31.12.2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

802/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí změny termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č.
1417/2019 pro BC Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě, jehož předmětem je změna termínu čerpání a
vyúčtování dotace dle smlouvy č. 1417/2019.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 27.01.2020
usnesením č. 542/10/ZM/2020.
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

803/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančního daru pro Mašínův statek - památník tří odbojů,
z.s., na dokončení 1. etapy celkové rekonstrukce rodného statku Josefa Mašína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., IČO 07357737, se
sídlem Lošany 1, 280 02, na "Dokončení 1. etapy celkové rekonstrukce rodného statku Josefa Mašína" ve
výši 200 000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

804/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančního daru pro Mašínův statek - památník tří odbojů,
z.s., na dokončení 1. etapy celkové rekonstrukce rodného statku Josefa Mašína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč pro Mašínův statek památník tří odbojů, z.s., IČO 07357737, se sídlem Lošany 1, 280 02, která je přílohou tohoto návrhu.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání darovací
poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu darovací smlouvy.

smlouvy

a

Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

805/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Farní charitu Kolín, se sídlem Brandlova 17, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 73633941 na
centrum Kohoutek

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Farní charitu Kolín, se sídlem Brandlova 17, Kolín I,
280 02 Kolín, IČ 73633941 na centrum Kohoutek ve výši 200.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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806/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Farní charitu Kolín, se sídlem Brandlova 17, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 73633941 na
centrum Kohoutek

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Farní charitu Kolín, se sídlem Brandlova
17, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 73633941 na centrum Kohoutek
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

807/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ
07043732, na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v Kolínském regionu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523,
Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v Kolínském
regionu ve výši 200.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

808/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ
07043732, na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v Kolínském regionu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U
Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v
Kolínském regionu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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809/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 27023915 na denní
stacionář ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66, Toušice,
IČ 27023915 na denní stacionář ve výši 120.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

810/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 27023915 na denní
stacionář ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66,
Toušice, IČ 27023915 na denní stacionář
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

811/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138/54, Mladá Boleslav, IČ 48678767
na terénní tým sociální rehabilitace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro FOKUS
Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138/54, Mladá Boleslav, IČ 48678767 na terénní tým sociální
rehabilitace ve výši 130.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

812/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138/54, Mladá Boleslav, IČ 48678767
na terénní tým sociální rehabilitace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká
138/54, Mladá Boleslav, IČ 48678767 na terénní tým sociální rehabilitace
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

813/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se
sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na provoz

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523,
Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na provoz ve výši 149.885Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

814/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se
sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na provoz

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U
Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 07043732, na prvoz
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

815/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351, Kolín, IČ 22689443 na
osobní asistenci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro Spirálu
pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351, Kolín, IČ 22689443 na osobní asistenci ve výši
200.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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816/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351, Kolín, IČ 22689443 na
osobní asistenci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny
1351, Kolín, IČ 22689443 na osobní asistenci
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

817/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociální rehabilitaci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro Volno,
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ
26661586 na sociální rehabilitaci ve výši 140.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

818/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociální rehabilitaci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociální rehabilitaci
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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819/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Kolín se sídlem
Sluneční 76, Kolín, IČ 61883263

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro Svaz
tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Kolín se sídlem Sluneční 76,
Kolín, IČ 61883263 na provozní náklady organizace - poskytovaných činností ve výši 70.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

820/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Kolín se sídlem
Sluneční 76, Kolín, IČ 61883263

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
okresní organizace se sídlem Sluneční 76, Kolín, IČ 61883263 na provozní náklady organizace poskytovaných činností
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

821/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Diakonie ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326
na sociálně terapeutické dílny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro Diakonii
ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326 na sociálně terapeutické
dílny ve výši 60.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

822/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Diakonie ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326
na sociálně terapeutické dílny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Diakonii ČCE středisko Střední Čechy se sídlem
Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326 na sociálně terapeutické dílny
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

823/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Povídej, z. s., se sídlem Česká 235/36, Kutná Hora - vnitřní město, IČ 67984860 na
krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Povídej, z. s., se sídlem Česká 235/36, Kutná Hora vnitřní město, IČ 67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni ve výši 60.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

824/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Povídej, z. s., se sídlem Česká 235/36, Kutná Hora - vnitřní město, IČ 67984860 na
krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Povídej, z. s., se sídlem Česká 235/36, Kutná
Hora - vnitřní město, IČ 67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

825/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro SeneCura SeniorCentrum Kolín, s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154
00 Praha, IČ 06443851 na odlehčovací službu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o., se sídlem Ke
Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha, IČ 06443851 na odlehčovací službu ve výši 60.000Kč
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[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

826/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro SeneCura SeniorCentrum Kolín, s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154
00 Praha, IČ 06443851 na odlehčovací službu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o., se sídlem
Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha, IČ 06443851 na odlehčovací službu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

827/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Kolína Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Kolín, sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425,
na pronájem prostor, nákup SW a HW pro interaktivní výuku první pomoci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín,
sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425, na pronájem prostor, nákup SW a HW pro
interaktivní výuku první pomoci a to ve výši 170.000,-Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

828/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Kolína Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Kolín, sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425,
na pronájem prostor, nákup SW a HW pro interaktivní výuku první pomoci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín,
sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425, na pronájem prostor, nákup SW a HW pro
interaktivní výuku první pomoci
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

829/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací službu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro Volno,
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ
26661586 na odlehčovací službu ve výši 83.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

830/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací službu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací službu ve výši
83.000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

831/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 25321307 na domov se
zvláštním režimem ve výši 70.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice 66,
Toušice, IČ 25321307 na domov se zvláštním režimem ve výši 70.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

832/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na základě individuální žádosti na rok
2020 pro Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 25321307 na domov se
zvláštním režimem ve výši 70.000 Kč
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice
66, Toušice, IČ 25321307 na domov se zvláštním režimem
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

833/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2020 pro Prostor plus

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí programové dotace města Kolína pro společnost Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině
1068, Kolín, IČ 26594633 na komunitní práci v Kolíně ve výši 60.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

834/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2020 pro Prostor plus

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost Prostor plus, o.p.s., se sídlem na
Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na komunitní práci v Kolíně
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

835/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro osoby s postiže

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z programové dotace v oblasti sociálních a návazných služeb města Kolína pro VOLNO,
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ
26661586 na sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením a seniory ve výši 120.000Kč
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[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

836/15/ZM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína na
rok 2020 pro VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské
Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro osoby s postiže

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby
pro osoby s postižením a seniory
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

837/15/ZM/2020 Návrh na schválení Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín
2021 - 2027

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program regenerace městské památkové rezervace Kolín 2021 - 2027.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit Program regenerace městské
památkové rezervace Kolín 2021 - 2027 Ministerstvu kultury ČR.
Termín: 30.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

838/15/ZM/2020 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín
a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2020 mezi městem Kolín a Římskokatolickou
farností Kolín, Brandlova 25, Kolín, IČ: 46390839 ve výši 205 000 Kč na úhradu nákladů spojených s
obnovou kulturní památky rejst.č. ÚSKP 19709/2-735, kostel bez č.p., na akci "Dokončení zajištění
zlepšení sanace západní a jižní strany",

Stránka 22 z 25

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín pro rok 2020 mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností.
Termín: 30.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

839/15/ZM/2020 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín
a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2020 mezi městem Kolín a Římskokatolickou
farností Kolín, Brandlova 25, Kolín, IČ: 46390839 ve výši 476 000 Kč na úhradu nákladů spojených s
obnovou kulturní památky rejst.č. ÚSKP 16231/2-749, č.p. 17 na akci "Dokončení obnovy střechy a
vnitřních prostor",
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín pro rok 2020 mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností.
Termín: 30.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

840/15/ZM/2020 Návrh na schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Kolína na roky 2021 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2021 - 2023
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zveřejnit na webových stránkách města
Termín: 09.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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841/15/ZM/2020 Návrh na schválení VII. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020
VII. rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení VII. rozpočtového opatření do rozpočtu města na rok 2020
Termín: 13.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

842/15/ZM/2020 Vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města vydává
s účinností od 10.11.2020 Jednací řád Zastupitelstva města Kolína, který novelizuje Jednací řád
Zastupitelstva města, schválený usnesením č. 1048/26/ZM/2018 dne 28.05.2018.
Nedílnou součástí tohoto usnesení je znění Jednacího řádu Zastupitelstva města.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Evě Málkové
1.1. předat novelu Jednacího řádu Zastupitelstva města k podpisu vedení města a zajistit jeho
zveřejnění na webových stránkách města
Termín: 10.11.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

843/15/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na valnou hromadu společnosti
Energie AG Kolín a.s.

I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara na mimořádnou valnou hromadu společnosti Energie AG
Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, zapsané v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738, která se bude konat dne 24.11.2020
s programem a místem jednání dle pozvánky ze dne 22.10.2020.
V případě nepřítomnosti starosty města deleguje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Stránka 24 z 25

844/15/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na valnou hromadu společnosti
Energie AG Kolín a.s.

I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara, jako zástupce akcionáře ve společnosti Energie AG
Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, zapsané v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738, k úkonům v souladu s obsahem jednání
na mimořádné valné hromadě vymezené pozvánkou na tuto valnou hromadu konanou dne 24.11.2020
s programem a místem jednání dle pozvánky ze dne 22.10.2020.
V případě nepřítomnosti starosty města zmocňuje Zastupitelstvo města Kolína ve stejném rozsahu
I. místostarostku města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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