P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 99. schůze Rady města Kolína
konaná dne 26.04.2021

3709/99/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 99. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

Zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Rady města Kolína
Předkládá: Předsedající

2.

Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Michal Najbrt

3.

Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování, prodloužení platnosti stávajícího
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil

4.

Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provoz a údržba
parkovacích automatů v Kolíně 2021"
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil

5.

Návrh na schválení investičního záměru "Rekonstrukce Kmochova domu v Kolíně" pro Státní fond
podpory investic v rámci programu Brownfieldu
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Barbora Vedralová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

6.

Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce chodníků a VO v ul. V Břízách, Kolín"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

7.

Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce s
názvem "Restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v
Kolíně"

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

8.

Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

9.

Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Bezručova oprava kanalizace před pavilony"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Karin Dostálová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Kmochova výměna parket v učebně č. 26 a č. 29"
10. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Karin Dostálová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca, o.p.s. na akci
"Rekonstrukce dětského hřiště"
11. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca, o.p.s. na akci
"Údržba veřejného agility hřiště"
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro GARANCIA, s.r.o. Kolín na akci
"Den dětí 1.6.2021"
13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení poskytnutí dotace pro Základní školu Kolín V., Ovčárecká 374, na akci
"Koloběh do škol"
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka Kolín, Zborovská, parc. č.
2639/35"
15. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
16. Návrh na uzavření smlouvy o darování pozemků mezi městem Kolín, jako dárcem a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, jako obdarovaným

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jitka Vacková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na prodej části pozemku parc. č. 667/4 v katastrálním území a obci Kolín z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví fyzické osoby
17. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 653/4 z důvodu
zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 731, ul. Okružní, Kolín V
18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na částech městských pozemků parc. č. 2487/1 a 2972/1 z
důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 55, ul. K Rybníku, Štítary u Kolína
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů o nájem bytu
Předkládá: Michal Najbrt
20.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
21.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemních smluv
Předkládá: Michal Najbrt
22.
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Michal Najbrt
23.
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Michal Najbrt
24.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
25.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
26. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TMMCZ
Předkládá: Michal Najbrt
27.
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I a
schválení nájemní smlouvy se společností MG MILAN s.r.o.
28. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na schválení zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Rekonstrukce výtahů budov č. p. 806, 807, Dělnická a č.p. 111 Husova, Kolín"
29. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Informativní zpráva k hospodaření za rok 2020 ke "Smlouvě o zajištění udržovacích prací a
správě nebytových prostor" ze dne 01.06.2020 se správcem SMSK, a.s.
30. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR na dodávky "Dodávání originálních tonerů MěÚ Kolín"
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
31.
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR na dodávky "Dodávání kancelářských potřeb MěÚ
Kolín"
32. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR na dodávky "Dodávání hygienických potřeb MěÚ
Kolín"
33. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na oslovení firem pro zhotovení VZMR na stavební práce s názvem "Rekonstrukce zadního
traktu radnice MěÚ Kolín"
34. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro
město Kolín"
35. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

36. Návrh na schválení dodatku č. 17 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu s AVE
Kolín, s.r.o.
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh nového organizačního uspořádání Finančního odboru Městského úřadu Kolín
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
37.
Zpracoval: Eva Málková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
38.

Závěr
Předkládá: Předsedající

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3710/99/RM/2021 Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování, prodloužení platnosti stávajícího

I. Rada města schvaluje
v souladu se zněním § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších právních předpisů) , a
dále dle § 25 odst. 6, písm. c) bodu 4 výše uvedeného zákona, z pozice vlastníka místních komunikací
žádost o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací (vyhrazené parkování) pro žadatele dle
uvedeného seznamu s účinností na dva roky od data vydání povolení:
a)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
c)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
d)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
e) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
f) Provital CZ s.r.o., sídlo společnosti Příčná 1043, Kolín IV, IČ:24133108.
g) Martina Bartošová, místo podnikání Chedrbí 131, Krchleby 286 01, IČ:04767101.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Františku Pospíšilovi
1.1. Zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným žadatelům.
Termín: 26.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3711/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Provoz a údržba parkovacích automatů v Kolíně 2021"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provoz a údržba parkovacích automatů
v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, a to na základě doporučení hodnotící komise takto:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,
IČ: 25751018
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3712/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Provoz a údržba parkovacích automatů v Kolíně 2021"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00
Praha 4, IČ: 25751018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Provoz a údržba parkovacích
automatů v Kolíně", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Františku Pospíšilovi
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele na
internetových
stránkách
města
Kolína
v
sekci
veřejné
zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle bodu I tohoto usnesení.
Termín: 28.04.2021
1.2. vedoucímu Odboru dopravy, zajistit uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3713/99/RM/2021 Návrh na schválení investičního záměru "Rekonstrukce Kmochova domu v
Kolíně" pro Státní fond podpory investic v rámci programu Brownfieldu

I. Rada města schvaluje
schvaluje Investiční záměr s názvem "Rekonstrukce Kmochova domu v Kolíně". Předmětem Investičního
záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy
formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než
hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit usnesení o schválení investičního
záměru jako přílohu k žádosti o dotaci na Státní fond podpory investic.
Termín: 31.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3714/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce chodníků a VO v ul. V Břízách, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
chodníků a VO v ul. V Břízách, Kolín" v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města, v platném znění a schvaluje
zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Safeconn s.r.o., Křížová 503, 281 01 Velim, IČ 02646692
AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117
HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, IČ 43090150
TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav-Nové Město, IČ 47539330
KARU INVESTMENT s.r.o., Husova 1746, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí, IČ 04746686
KG - SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Kolín, IČ 25682512

II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 14.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3715/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
restaurátorské práce s názvem "Restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a
v sakristii zámku v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Restaurování omítek,
nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací
podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. Slavík Miroslav, Ak. mal.,
Emlerova 462/15, 143 00 Praha 12 - Modřany,
IČ 61380342
2. Mgr. Petr Gláser,
Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno,

IČ 72659041
3. MgA. Linda Gurecká,
U Výmoly 100, 251 01 Babice,
IČ 03205088
4. MgA. Lukáš Hrinda,
Trstěnice 93, 569 57 Trstěnice,
IČ 75901951
5. ak. mal. Ivana Kafková,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 252 30 Řevnice,
IČ 61023809
6. Magdaléna Sedlecká Rečová,
Kamenická 811/35, 170 00 Praha 7,
IČ 03199584

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3716/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi
v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, a to:
RE, s.r.o.,
Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČ 48591441
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3717/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 331/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 48591441, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v
Kolíně", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 03.05.2021
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 04.06.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3718/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ
Bezručova - oprava kanalizace před pavilony"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Bezručova - oprava kanalizace před
pavilony" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena a předložena jako jediná, a to:
T4 Building s.r.o.,
Třídvorská 1386, 280 02 Kolín 5,
IČO 04352530
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3719/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ
Bezručova - oprava kanalizace před pavilony"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 346/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín 5, IČO 04352530, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Bezručova - oprava kanalizace před pavilony", která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Karin Dostálové

1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 05.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3720/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ
Kmochova - výměna parket v učebně č. 26 a č. 29"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Kmochova - výměna parket v učebně č.
26 a č. 29" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
SIMMAX s.r.o.,
Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9
IČO 06009611

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3721/99/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ
Kmochova - výměna parket v učebně č. 26 a č. 29"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 291/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností SIMMAX s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9, IČO 06009611, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Kmochova - výměna parket v učebně č. 26 a č. 29", která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Karin Dostálové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem

Termín: 07.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3722/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca,
o.p.s. na akci "Rekonstrukce dětského hřiště"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro M´am´aloca, o.p.s., IČO 26662159, se sídlem Havelská 3, 282 01 Český Brod, na akci
"Rekonstrukce dětského hřiště" ve výši 15 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3723/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca,
o.p.s. na akci "Rekonstrukce dětského hřiště"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s M´am´aloca, o.p.s., IČO 26662159, se sídlem
Havelská 3, 282 01 Český Brod, na akci "Rekonstrukce dětského hřiště".
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 26.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3724/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca,
o.p.s. na akci "Údržba veřejného agility hřiště"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro M´am´aloca, o.p.s., IČO 26662159, se sídlem Havelská 3, 282 01 Český Brod, na akci
"Údržba veřejného agility hřiště" ve výši 20 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3725/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro M´am´aloca,
o.p.s. na akci "Údržba veřejného agility hřiště"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s M´am´aloca, o.p.s., IČO 26662159, se sídlem
Havelská 3, 282 01 Český Brod, na akci "Údržba veřejného agility hřiště".

II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 26.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3726/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro GARANCIA, s.r.o.
Kolín na akci "Den dětí 1.6.2021"

I. Rada města schvaluje
protinávrh na poskytnutí dotace pro GARANCIA, s.r.o. Kolín, IČO 45144583, se sídlem Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1 - Staré Město, na akci "Den dětí 1.6.2021" ve výši 32 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3727/99/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro GARANCIA, s.r.o.
Kolín na akci "Den dětí 1.6.2021"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností GARANCIA, s.r.o. Kolín, IČO
45144583, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, na akci "Den dětí 1.6.2021".
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 26.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3728/99/RM/2021 Návrh na schválení poskytnutí dotace pro Základní školu Kolín V., Ovčárecká
374, na akci "Koloběh do škol"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2021 pro Základní školu Kolín V.,
Ovčárecká 374, IČO 46390413, se sídlem Ovčárecká 374, 280 02 Kolín V, na akci "Koloběh do škol" ve
výši 194 014 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Lence Borseníkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města dne
24.05.2021.
Termín: 05.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3729/99/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka Kolín,
Zborovská, parc. č. 2639/35"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizační
přípojky na pozemku parc. č. 2643/18, 2643/1, 2643/9 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pod názvem stavby "Kanalizační přípojka parc. č. 2639/35, ul. Zborovská, Kolín" a
uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným
bude město Kolín a budoucím oprávněným budou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ . Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 10.300
Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky
potrubí stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 11.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3730/99/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o darování pozemků mezi městem Kolín, jako
dárcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako obdarovaným

I. Rada města ruší
usnesení č. 52/1553/2016 z 52. schůze Rady města Kolína ze dne 15.02.2016 v bodě b), kterým bylo
schváleno:
uzavřít mezi městem Kolín (dárce) a ŘSD ČR (obdarovaný) smlouvu o darování pozemků, které jsou
zastavěny silnicí I/38H a u kterých bude následným správcem Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. Tyto části pozemků byly odděleny geometrickými plány č. 5827-338/2013, 5841338/2013 a jsou uvedeny v příloze "C". Celková výměra darovaných pozemků je 1 304 m2. Jedná se o
tyto parcely:
parc. č. 2995/5 - 64 m2 ost. pl./ost. kom., v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2682/21 - 11 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 3466/4 - 132 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2989/75 - 51 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín

parc. č. 2900/76 - 57 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1649/11 - 79 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2895/16 - 636 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/33 - 7 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/32 - 59 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1644/6 - 208 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3731/99/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o darování pozemků mezi městem Kolín, jako
dárcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako obdarovaným

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
zrušit usnesení č. 226/10/ZM/2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína ze dne 21.03.2016 v
bodě b), kterým bylo schváleno:
uzavřít mezi městem Kolín (dárce) a ŘSD ČR (obdarovaný) smlouvu o darování pozemků, které jsou
zastavěny silnicí I/38H a u kterých bude následným správcem Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje. Tyto části pozemků byly odděleny geometrickými plány č. 5827-338/2013, 5841338/2013 a jsou uvedeny v příloze "C". Celková výměra darovaných pozemků je 1 304 m2. Jedná se o
tyto parcely:
parc. č. 2995/5 - 64 m2 ost. pl./ost. kom., v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2682/21 - 11 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 3466/4 - 132 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2989/75 - 51 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2900/76 - 57 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1649/11 - 79 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2895/16 - 636 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/33 - 7 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/32 - 59 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1644/6 - 208 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3732/99/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o darování pozemků mezi městem Kolín, jako
dárcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako obdarovaným

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít smlouvu o darování pozemků, které jsou zastavěny silnicí I/38H a u kterých bude následným
správcem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, mezi městem Kolín, se sídlem Karlovo
náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ 00235440 (dárce) a Ředitelstvím silnic a dálnic, příspěvkovou organizací,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (obdarovaný).
Jedná se o tyto pozemky:
parc. č. 2995/5 - 64 m2 ost. pl./silnice., v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 3466/4 - 132 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2989/75 - 51 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín

parc. č. 2900/76 - 57 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1649/11 - 79 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 2895/16 - 636 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/33 - 7 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1645/32 - 59 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
parc. č. 1644/6 - 208 m2 ost. pl./silnice, v k. ú. Kolín, výlučný vlastník město Kolín
II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh dle bodu III tohoto usnesení
Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 24.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3733/99/RM/2021 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 667/4 v katastrálním území a obci Kolín
z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzické osoby

I. Rada města schvaluje
a) protinávrh na stažení návrhu na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 667/7, ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 70 m2, v katastrálním území a obci Kolín, odděleného z pozemku parc. č.
667/4 ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území a obci Kolín, z vlastnictví města Kolína,
dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7190-28/2020 do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 2.340 Kč/m2, tj. celkem za 163.800 Kč ve třech půlročních
splátkách po 54.600 Kč (1. splátka při podpisu smlouvy a další vždy po půl roce)
b) protinávrh na stažení návrhu na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 667/7, ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 70 m2, v katastrálním území a obci Kolín, odděleného z pozemku parc. č.
667/4 ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území a obci Kolín, z vlastnictví města Kolína,
dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7190-28/2020 do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 2.340 Kč/m2, tj. celkem za 163.800 Kč ve třech ročních
splátkách po 54.600 Kč (1. splátka při podpisu smlouvy a další vždy po roce)
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3734/99/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
653/4 z důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 731, ul. Okružní, Kolín V

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 653/4 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pro vlastníka rodinného domu čp. 731, ul. Okružní v Kolíně V, ░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Toto zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca
80 mm, nad uvedený městský pozemek
II. Rada města ukládá

1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína
Termín: 30.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3735/99/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na částech městských pozemků parc. č.
2487/1 a 2972/1 z důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 55, ul. K Rybníku,
Štítary u Kolína

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na částech pozemků parc. č. 2487/1 a 2972/1 v katastrálním území Štítary u Kolína a
obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pro vlastníky rodinného domu čp. 55, ul. K Rybníku ve Štítarech u
Kolína, ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Toto
zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 160 mm, nad
uvedené městské pozemky
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína
Termín: 30.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3736/99/RM/2021 Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
1. žádost
░░░░
2. žádost
░░░░
3. žádost
░░░░

o nájem bytu č. j. 32927/21 ze dne 14.04.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o nájem bytu č. j. 33492/21 ze dne 15.04.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o nájem bytu č. j. 33804/21 ze dne 16.04.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 30.06.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3737/99/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1) č. 8 v domě č. p. 9, ul. Kouřimská, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
2) č. 4 v domě č. p. 22, ul. Karlova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
3) č. 7 v domě č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
4) č. 10 v domě č. p. 131, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
5) č. 10 v domě č. p. 132, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
6) č. 3 v domě č. p. 636, ul. Míru, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.06.2022
7) č. 3 v domě č. p. 638, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
8) č. 11 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
9) č. 16 v domě č. p.644, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
10) č. 6 v domě č. p. 773, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
11) č. 29 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
12) č. 18 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
13) č. 28 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
14) č. 30 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
15) č. 46 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
16) č. 8 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
17) č. 26 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
18) č. 38 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
19) č. 6 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.06.2022
20) č. 25 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.06.2022
21) č. 32 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
22) č. 5 v domě č. p. 425, ul. U Nemocnice, Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
23) č. 5 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
24) č. 16 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
25) č. 7 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.06.2022
26) č. 10 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.06.2022
27) č. 20 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.06.2022
28) č. 12 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
29) č. 13 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
30) č.15 v domě č. p. 1413,ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
31) č. 26 v domě č. p. 118, ul. Za školou, Kolín-Štítary, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do
30.06.2023
32) č. 40 v domě č. p. 118, ul. Za Školou, Kolín-Štítary, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
33) č. 6 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.06.2022
34) č. 12 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.06.2022
35) č. 10 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.08.2021
36) č. 2, v domě č. p. 538, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2021

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpisy dodatků nájemních smluv
Termín: 30.06.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3738/99/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░
do 31.10.2021
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3739/99/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
č.░░░░ ░░░░ o velikosti 2+1 (55,10 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 639░░░░ ░░░░
░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.06.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3740/99/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt

č. 4 o velikosti 1+1 (54,40 m2), který je umístěn v 1. podlaží domu č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV,
se░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.06.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3741/99/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:

1. č. 41 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.05.2022
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3742/99/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I a schválení nájemní smlouvy se společností MG MILAN s.r.o.

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I, o výměře 219,51 m2
nájemci MG MILAN s.r.o., se sídlem Na Magistrále 527, Kolín II, IČ 04535448, za účelem zřízení
provozovny restaurace, a to za roční nájemné ve výši 385.200 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s
užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.05.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3743/99/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I a schválení nájemní smlouvy se společností MG MILAN s.r.o.

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B,
ul. Kouřimská, Kolín I, o výměře 219,51 m2 nájemci MG MILAN s.r.o., se sídlem Na Magistrále 527, Kolín
II, IČ 04535448, za účelem zřízení provozovny restaurace, a to za roční nájemné ve výši 385.200
Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.05.2021
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3744/99/RM/2021 Návrh na schválení zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce výtahů budov č. p. 806, 807, Dělnická a č.p. 111
Husova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dle "zákona") na schválení zahájení veřejné zakázky malého rozsahu o
dílo "Rekonstrukce výtahů budov č. p. 806, 807, Dělnická a č. p. 111, Husova, Kolín" formou uzavřené
výzvy s oslovením těchto subjektů:
1. DK VÝTAHY s.r.o., IČ 05752701, se sídlem Třebovská 18, Ústí nad Orlicí
2. Výtahy Pardubice a.s., IČ 13582101, se sídlem Průmyslová 389, Pardubičky, Pardubice
3. Petr Kesler, IČ 42933901, se sídlem Říční 992, Trutnov - Střední Předměstí
4. Výtahy EVIS s.r.o., IČ 02346648, se sídlem U Stadionu 2123/4, Předměstí, Svitavy
5. Miroslav Jehlička - ROVEX, IČ 11033967, se sídlem Švermova 797, Slatiňany
6. TRIPLEX CZ s.r.o., IČ 25283693, se sídlem č.p. 21, Blešno
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3745/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR na dodávky "Dodávání originálních
tonerů MěÚ Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávání originálních tonerů
MěÚ Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů:

1. PREMO, s.r.o., IČ 26251531, Staré Město,

Brněnská 474

2. OFFICE DEPOT, s.r.o., IČ 64942503, Hos vice, Floriánova 2461
3. ASYS IJD, spol. s r.o., IČ 43090524, Kolín IV, Heverova 249
4. Zdeněk Konopiský, IČ 41429222, Suchdol u Kutné Hory 225
5. Azenet s.r.o., IČ 02562014, Plzeň, Plánská 403/5
6. BossCan ComPrint, spol. s r.o., IČ 63488191, Modřice,

Brněnská 1116

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
3746/99/RM/2021 Návrh na oslovení
kancelářských potřeb MěÚ Kolín"

firem

pro

realizaci

Usnesení bylo: PŘIJATO
VZMR

na

dodávky

"Dodávání

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávání kancelářských potřeb
MěÚ Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů:
1. ACTIVA, spol. s r. o., IČ 48111198, Praha 9, Veselská 686

2. BÜROPROFI, s.r.o., IČ 62502034, České Budějovice, Hlinská 456/2
3. SMERO, spol. s r.o., IČ 25527886, Rajhrad, Odbojářů 695
4. PAPERA, s.r.o., IČ 25945653, Svitavy, Hálkova 13
5. OFFICE DEPOT, s.r.o., IČ 64942503, Hos vice, Floriánova 2461
6. PAS, s.r.o., IČ 61457493, Praha 9, Ke Stadionu 856/20
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3747/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro realizaci VZMR na dodávky "Dodávání hygienických
potřeb MěÚ Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávání hygienických potřeb
MěÚ Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů:
1. ACTIVA, spol. s r. o., IČ: 48111198, Praha 9, Veselská 686
2. BÜROPROFI, s.r.o., IČ 62502034, České Budějovice, Hlinská 456/2
3. SMERO, spol. s r.o., IČ 25527886, Rajhrad, Odbojářů 695
4. Office Depot, s.r.o., IČ 64942503, Hostivice, Floriánova 2461
5. Velkoobchod ŠAS, s.r.o., IČ 26687119, Dolní Kralovice, Severní 184
6. Martin Šimák, IČ 76510433, tř. Edvarda Beneše 1797/1b, Hradec Králové, provozovna VELKOOBCHOD
TOPPAPÍR, 281 63 Třebovle 136, IČ provozovny 1013177011,

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3748/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení VZMR na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce zadního traktu radnice MěÚ Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce zadního
traktu radnice MěÚ Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PAMAK, s.r.o., IČO 25779656, Mikoláše Alše 470, Kolín
BFK Service, s.r.o., IČO 27155153, Komenského nám. 54, Zásmuky
KWEKU s.r.o., IČO 276 40 477, V Opletkách 985, Kolín
PROSTAV s.r.o., IČO 25105914, Na Chmelnici 533/54, Poděbrady
VAŇKÁT provádění staveb s.r.o., IČO 07444486, Roháčova 222, Kolín
David Sixta stavební s.r.o., IČO 04259106, Václavská 4, Kolín

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 30.04.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
3749/99/RM/2021 Návrh na oslovení firem
telekomunikačních služeb pro město Kolín"

pro

realizaci

Usnesení bylo: PŘIJATO
VZMR

"Poskytování

mobilních

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města a
souhlasí s oslovením níže uvedených firem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb pro město Kolín"

1. O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336,140 22 Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2,

2. Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, náměstí Junkových
2808/2

3. T-Mobile Czech Republic a.s, IČ 64949681, 148 00 Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1,

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit oslovení firem
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3750/99/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 17 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění
odpadu s AVE Kolín, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu se spol. AVE Kolín,
s.r.o., který je nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 17 se spol. AVE Kolín, s.r.o.
Termín: 10.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3751/99/RM/2021 Návrh nového organizačního uspořádání Finančního odboru Městského úřadu
Kolín

I. Rada města schvaluje
s účinností od 01.05.2021 změnu názvu oddělení v kompetenci FO:
- oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek se mění na oddělení správy a vymáhání daňových
pohledávek
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3752/99/RM/2021 Návrh nového organizačního uspořádání Finančního odboru Městského úřadu
Kolín

I. Rada města schvaluje
s účinností od 01.05.2021 změnu systemizovaných FM:
1. systemizované FM "vedoucí oddělení/referentka rozpočtu" se mění na systemizované FM "vedoucí
oddělení/místní poplatky/evidence smluv"
2. systemizované FM "vedoucí oddělení" účetnictví se mění na systemizované FM "vedoucí
oddělení/hlavní účetní"
3. systemizované FM "referent/ka správy místních poplatků, evidence smluv" se mění na systemizované
FM "referent/ka rozpočtu města a rozpočtů PO" a zařazuje se pod přímé vedení vedoucího odboru

II. Rada města ukládá
1. Evě Málkové
1.1. připravit podklady pro vydání nové vzorové systemizace FM MěÚ Kolín účinné od
01.05.2021
Termín: 28.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Iveta Mikšíková
radní

Usnesení bylo: PŘIJATO

Michal Najbrt
II. místostarosta

