P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 3 . za se d á ní Z a st up it e lst va mě s ta Ko lí n a
ko n an é dn e 2 6 . 09 . 2 01 6

347/13/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění:
1. JUDr. Karel Molnár, zastupitel
2. Ing. Martin Škorpík, zastupitel
3. MUDr. Jan Rakušan, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

348/13/ZM/2016 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. MUDr. Petra Volšanského, zastupitele
2. Ing. Pavla Horáka, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

349/13/ZM/2016 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění:

č.

B od jedn á n í / Pře dk la dat el , Př iz v án i

1.

Za há j e ní

2.

Ná vr h na s chv ál e ní ná vr hové k omi se
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

3.
4.

Ná vr h na s chv ál e ní ov ěř ova te lů záp i su
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní p rog ra mu zas ed á ní Za stu p ite l stv a měs ta K olí na
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
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5.

Di sku se - d ota zy a př ip omí nk y o bč an ů mě st a

6.

Ná vr h na p oj me nov án í ul ic v K olí ně
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

7.

Ná vr h na u zav ře ní d od at ku ve ře j nop rá vn í sml ouvy o pos ky tnutí f i na nčn íc h
p rost ře d ků s or ga ni za cí o. s. Rod i na v K olí ně - změ na č ís la ú čtu
P ře d kl ád á : P hDr. T omáš Rů žič ka , MP A

8.

Ná vr h na s chv ál e ní od ův od ně ní zad á va cí ho ří zen í na p od li mi tní v eř ej nou za ká zku
na s tav eb n í pr ác e " Výs tav b a d op rav ní ho t er min ál u K ol ín "
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r

9.

Ná vr h na s chv ál e ní a ktua l iza ce Pr og ram u re g e ne ra ce M ěs tsk é p amá tko vé
re ze rv ac e K olí n
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r

Ná vr h na p os kyt nutí mi moř ád né d ota c e z roz poč tu mě sta K olí na p ro FK K ol ín
1 0. a .s. n a či nnos t ml á de žni c kýc h dr užste v
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r
Ná vr h na p os kyt nutí mi moř ád né d ota c e z roz poč tu mě sta K olí na p ro TJ S okol
1 1. Se nd ra ži ce , z. s., n a re kons truk ci so ci ál ní ho za ří ze ní a ok en sp ort ovní ho are á lu
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r
Ná vr h na p os kyt nutí d ota ce z roz poč tu mě sta K olí na p ro SK V ole j b al K ol ín , z.s. ,
1 2. na r en ova ci a úd r žbu sp or tovi šť
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r
1 3.

Ná vr h na s chv ál e ní d od at ků č. 1 ve ře j nop rá vn íc h s mlu v o p osky tnu tí d otac e
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r
Ná vr h na p os kyt nutí d ota cí dl e d op oruč e ní kom ise t ěl ov ých ovy a sp ort u R ad y

1 4. mě sta K ol ín a z j e d nán í kona né ho d ne 30. 08 .2 016
P ře d kl ád á : Mg r . Mi cha e l Ka šp a r
1 5.

Ná vr h na p r ode j ne movi tosti z ma je tk u m ěs ta vč et ně b ud ouc í kup ní s mlou vy
P ře d kl ád á : P hDr. T omáš Rů žič ka , MP A

Ná vr h na p r ode j by tov é j ed not ky č. 6 84/1 v d omě č. p . 6 84, U B orků , Kol í n ,
1 6. f ormou d ra žb y
P ře d kl ád á : P hDr. T omáš Rů žič ka , MP A

1 7.

1 8.

1 9.

Ná vr h na p r ode j by tov é j ed not ky č. 1 198 /2 v d omě č . p . 119 8, 119 9, Ml ý nská ,
K olí n V se sp ol uvl a stni ck ým p odí l em 615 /680 7 n a sp ole č nýc h č á ste ch b ud ovy a
p oze mku f ormou d ra žb y
P ře d kl ád á : P hDr. T omáš Rů žič ka , MP A
Ná vr h na p r ode j by tov é j ed not ky č. 6 92/5 v d omě č. p . 6 91, 6 92, 69 3, 69 4,
B ac hma čs ká , Kol í n I I s e sp olu vl as tni cký m p od í le m 566 /129 76 na sp ol eč nýc h
č ást ec h b ud ov y a p ozem ku fo rmou d ražb y
P ře d kl ád á : P hDr. T omáš Rů žič ka , MP A
Ná vr h na s chv ál e ní p oří ze ní re g ul ač ní ho p l án u mě sts ké p a mát kov é re zer va ce
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

2 0. Ná vr h na b e zúp l at ný p ře vod p oze mk ů p a rc. č . 17 9/31, p a rc . č. 11 21/2 , sta vb y
k omuni ka cí , ve ře j ný ch osv ětl e ní a ka na l iza čn íc h ř adů vše v k . ú. Se nd ra ži ce u
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K olí na z vl as tni ctv í STA FI KO P ODĚ B RA DY sp ol . s r .o. d o vl ast nic tv í měs ta K olí na
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na v ýk up p oze mk u p a rc. č . 332 7/1 v k. ú. K ol ín z v l ast nic tví Č R -Č P P
2 1. Tr an sg as P ra ha d o v la stni ct ví mě sta K ol ín a
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na p r ode j pod í l ů st av eb ní c h p oze mků p od b y tový mi d omy vl as tní kům
2 2.

b yt ovýc h j ed not ek v rozs ahu od p oví d aj í cí m po dí l ům je d notl i výc h by tov ých
j e d note k na sp ol eč nýc h čá ste ch b ytov ýc h d om ů
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

Ná vr h na p r ode j čá sti p oze mku p ar c. č . 251 5/197 v ka ta str ál ní m úze mí a ob c i
2 3. K olí n
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

2 4.

2 5.

Ná vr h na p r ode j poz emk ů p a rc . č. 10 67/6 5, 12 01/1 7 a 1 018/1 2 v k at . úze mí
Ov čá ry u Ko lí na v se ktor u H pr ůmy slov é zóny K ol ín- Ov čá ry d o v la stn ic tví
sp ol e čnos ti Gar ag e S er vi ce E urop a s. r. o.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na r ez er va ci p oze mků p ar c. č . 106 7/66 , 1155 /9 a 1 049 /17 v se ktoru H
P růmy sl ové zón y Kol í n-O vč ár y d o vl as tni ctv í sp ole č nosti G ara g e E urop a Se rv ic e
s. r. o.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na u zav ře ní k up ní sml ouv y n a p rod ej p ozem ku parc . č. 6 37/8 3 v k at.

2 6.

úze mí O vč áry u K olí na v se kt oru E Pr ůmys lov é zóny Kolí n- Ov čá ry se sp ol e čnos tí
M ac hin er y Eq ui p me nt T ec hnol og y Grou p a. s.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

2 7.

2 8.

Ná vr h na u zav ře ní sml ouv y o zří ze ní p rá va p ře d nos tní na b íd k y n a koup i č ás ti
p oze mku p ar c. č . 637 /10 v k a t. úze mí Ov čá ry u Kol í na v se ktor u E P rům ysl ové
zóny K ol ín -Ov čá ry
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na u zav ře ní k up ní sml ouv y n a p rod ej p ozem ku parc . č. 6 37/4 3 v k at.
úze mí O vč áry u K olí na v se kt oru C2 P růmy sl ové zón y Kol í n-O vč áry s e
sp ol e čnos tí STR OM P RA H A a. s.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na u zav ře ní sml ouv y o sml ouv ě b ud ouc í kup ní n a p rod ej čá sti p oze mk u

2 9. p a rc. č . 342 7 v k ata str ál ní m ú zemí a o bc i K olí n
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na u zav ře ní sml ouv y o p rá vu sta vb y na p oze mc íc h p a rc . č. 40 43 a 404 4 v
3 0.

k ata str ál ní m úze mí a ob c i Ko lí n, kt er ý j e v l ast nic tví m měs ta K olí na , me zi
mě ste m Kol í ne m a P rost ore m p l us o . p. s .
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní ve ře j nop r áv ní sml ouv y o p osky tnu tí d otac e Ří msk oka tol ic ké

3 1. f a rnost i Kol í n
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
3 2.

Zá p is z j ed ná ní f i na nčn ího vý b oru ze d ne 21 .09 .2 016
P ře d kl ád á : Ing . V ác la v K moch
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3 3. Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 100 00 0 K č p ro Sp ráv u měs tský ch
sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 150 00 0 K č p ro Sp ráv u měs tský ch
3 4. sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 361 50 0 K č p ro Sp ráv u měs tský ch
3 5. sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 500 00 0 K č p ro Sp ráv u měs tský ch
3 6. sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 650 ti s. K č pr o Sp r áv u mě st ský ch
3 7. sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní i nve sti č ní d otac e v e vý ši 750 ti s. K č pr o Sp r áv u mě st ský ch
3 8. sp ort ovi šť K ol ín , a. s. a na s chv ál e ní uza vř en í ve řej nop rá vní s mlou vy
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní d od at ku č. 1A k e sml ouvě o za sta ve ní p ohl e dá ve k uza vř en é s
3 9. Č e skou sp oři te ln ou, a .s.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na s chv ál e ní d od at ku č. 2 k e sml ouv ě o za sta vení n emo vi tosti uz av ře né s
4 0. Č e skou sp oři te ln ou, a .s.
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
4 1.

4 2.

Ná vr h na s chv ál e ní IV . rozp oč tové ho op atř en í rozp očt u mě st a na rok 20 16
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n
Ná vr h na z vol en í př ís ed í cí p ro Ok re sní sou d v K olí ně
P ře d kl ád á : Mg r . Bc . Ví t R ak uša n

In fo rma tiv ní zp rá va k za j iš ťová ní vý kon u p ře ne se né p ůs ob nosti p od l e zá kona č .
4 3. 13 /199 7 S b. , o p oze mn íc h k omuni ka cí c h, ve zn ěn í p ozd ěj ší ch p ře d p is ů
P ře d kl ád á : P hDr. Da g mar Sou kup ov á
4 4.

Zá p is z j ed ná ní k ontrol ní ho vý bor u ze dn e 08. 09 .20 16
P ře d kl ád á : Ing . M ar tin Šk orp í k

4 5. Di sku se - d ota zy a př ip omí nk y č l enů Z ast up ite l stv a měs ta
4 6. Zp r áv a náv rho vé k omis e
4 7. Zá vě r
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
350/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
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Usnesení bylo: PŘIJATO

schválit pojmenování prodloužení ulice "K Rybníku" po pozemcích p. č. 2969, p. č. 2968/2, p. č. 2318/2,
p. č. 3110, p. č. 2965/6 v k. ú. Štítary u Kolína a pozemku p. č. 2965/2 v k. ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

351/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "Zborovská" na pozemcích parc. č. 2643/3, 2643/1 a 2637/34 v k.
ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

352/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "Starokolínská" na pozemcích p. č. 2882, p. č. 2883/3 v k. ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

353/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "A. M. Jelínka" po pozemku p. č. 2980/1 v k. ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

354/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "Aloise Vlasáka" po pozemcích p. č. 500/15, p. č. 500/14, p. č.
500/13, p. č. 500/12, p. č. 500/10, p. č. 5071 a p. č. 506/2 v k. ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

355/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "Brankovická" po pozemku p. č. 3217 v k. ú. Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
356/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
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Usnesení bylo: PŘIJATO

schválit pojmenování prodloužení ulice "K Veltrubům" po pozemku p. č. 304/51 v k. ú. Sendražice u
Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

357/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování prodloužení ulice "K Ovčárům" po trase stávající komunikace (pozemky p. č. 1006/1
a p. č. 1221 v k. ú. Sendražice u Kolína)
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

358/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování nové ulice na pozemku p. č. 960/21 v katastrálním území Sendražice u Kolína
"Prašná"
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

359/13/ZM/2016 Návrh na pojmenování ulic v Kolíně

I. Zastupitelstvo města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit pojmenování nové ulice na pozemku p. č. 179/31 v katastrálním území Sendražice u Kolína
"Danielova"
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. informovat Odbor výstavby - stavební úřad Městkého úřadu Kolín o výsledku usnesení
Termín: 03.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

360/13/ZM/2016 Návrh na uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků s organizací o.s. Rodina v Kolíně - změna čísla účtu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s organizací o.s. Rodina v Kolíně se sídlem Žižkova 386, Kolín,
IČ 27037282, z důvodu změny účtu, na který mají být poukázány finanční prostředky.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. uzavřít dodatek smlouvy.
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Termín: 17.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

361/13/ZM/2016 Návrh na schválení odůvodnění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce "Výstavba dopravního terminálu Kolín"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dle ustanovení § 156, odst. 4) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp.
(dále jen "zákon") předložené odůvodnění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem "Výstavba dopravního terminálu Kolín", jež je přílohou tohoto usnesení v uvedeném
znění
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Pavle Šimečkové
1.1. vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek, informovat pověřenou osobu zadavatele dle § 151
zákona pro průběh zadávacího řízení, Ing. Josefa Bártu, IČ 74690728, o schválení odůvodnění
zadávacího řízení dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

362/13/ZM/2016 Návrh na schválení aktualizace Programu regenerace Městské památkové
rezervace Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program regenerace Městské památkové rezervace Kolín - aktualizace 2016
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Pavle Šimečkové
1.1. Mgr. Pavle Šimečkové, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit Program regenerace
Městské památkové rezervace Kolín - aktualizace 2016 Ministerstvu kultury ČR jako podklad pro
čerpání finančních prostředků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón.
Termín: 16.11.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

363/13/ZM/2016 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kolína pro FK Kolín a.s.
na činnost mládežnických družstev

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín a.s. Kolín V, Brankovická 1216, PSČ 280 00, IČ 48950467, na činnost
mládežnických družstev ve výši 100 000 Kč
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace ev.č. 023/2016 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
21.03.2016 usnesením č. 245/10/ZM/2016.
Termín: 24.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

364/13/ZM/2016 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ Sokol
Sendražice, z.s., na rekonstrukci sociálního zařízení a oken sportovního areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s., Ke Sportovištím 391, Sendražice, 280 02
Kolín, IČ 18622810, na rekonstrukci sociálního zařízení a oken sportovního areálu ve výši 200 000 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 21.03.2016 usnesením č.
245/10/ZM/2016.
Termín: 07.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

365/13/ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro SK Volejbal Kolín, z.s., na
renovaci a údržbu sportovišť

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s., Šotnovská 148, 280 02 Kolín, IČ 26670381, na renovaci
a údržbu sportovišť ve výši 300.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 45/2016 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
21.03.2016 usnesením č. 245/10/ZM/2016.
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

366/13/ZM/2016 Návrh na schválení dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

Stránka 8 z 25

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
1. ev. č. 169/2016 pro Základní školu Kolín II., Bezručova 980, IČ 46390367, dodatek č. 1 ev. č.
952/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
2. ev. č. 170/2016 pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943, IČ 48663638, dodfatek č. 1 ev. č.
953/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
3. ev. č. 171/2016 pro Základní školu Kolín IV., Prokopa Velikého 633, IČ 48663620, dodatek č. 1 ev. č.
954/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
4. ev .č. 172/2016 pro Základní školu Kolín III., Lipanská 420, IČ 48663808, dodatek č. 1 ev. č. 955/2016
na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na rok
2016 je 160.000 Kč
5. ev. č. 173/2016 pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62, IČ 48663794, dodatek č. 1 ev. č.
956/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
6. ev. č. 174/2016 pro Základní školu Kolín V., Ovčárecká 374, IČ 46390413, dodatek č. 1 ev. č.
957/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
7. ev. č. 175/2016 pro Základní školu Kolín III., Masarykova 412, IČ 48663786, dodatek č. 1 ev. č.
958/2016 na úhradu služeb školního psychologa 9-12/2016 ve výši 64.000 Kč, celková výše dotace na
rok 2016 je 160.000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv
Termín: 31.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

367/13/ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 30.08.2016

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací sportovním klubům dle doporučení komise tělovýchovy a sportu na základě
vyhodnocených dotazníků za 1. pololetí 2016:
1. pro TJ AGRO Kolín, z.s., Na Magistrále 728, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 18620183, ve výši 17.620 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 154.435 Kč (VPS č. 430/2016) je nově navýšena na celkovou částku
172. 055 Kč
2. pro SK Volejbal Kolín, z.s., Šotnovská 148, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 26670381, ve výši 50.828 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 427.775 Kč (VPS č. 44/2016) je nově navýšena na celkovou částku
478.603 Kč

Stránka 9 z 25

3. pro Handball Club Kolín, Karlovo náměstí 74, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 14800489, ve výši 7.860 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 255.080 Kč (VPS č. 46/2016) je nově navýšena na celkovou částku
262.940 Kč
4. pro Klub kolínských turistů, z.s., V Břízách 779, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 67676201, ve výši 5.000 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 79.692 Kč (VPS č. 408/2016) je nově navýšena na celkovou částku
84.692 Kč
5. pro LTC Kolín - Tenis Club, Brankovická 1007, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 14800594, ve výši 14.672 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 22.161 Kč (VPS č. 47/2016) je nově navýšena na celkovou částku
238.833 Kč
6. pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika, Kolín, Brankovická, atletický stadion, IČ 75123843 ve
výši 39.000 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 1.426.020 Kč (VPS č. 49/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 1.465.020 Kč
7. pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, Kmochova 14, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 00472271 ve výši
44.047 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 585.291 Kč (VPS č. 51/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 629.338 Kč
8. pro Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s., Lipanská 420, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ 22721711
ve výši 42.000 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 61.566 Kč (VPS č. 411/2016) je nově navýšena
na celkovou částku 103.566 Kč
9. pro TJ Sokol Sendražice, z.s., Ke Sportovištím 391, Sendražice, 280 02 Kolín, IČ 18622810, ve výši
12.860 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 94.845 Kč (VPS č. 405/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 107.705 Kč
10. pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s., Bezručova 866, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 14801671, ve výši
63.391 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 223.610 Kč (VPS č. 432/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 287.001 Kč
11. pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín, Václavská 4, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ 48664812, ve
výši 12.039 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 46.396 Kč (VPS č. 212/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 58.435 Kč
12. pro TJ START KOLÍN, z.s., Mikoláše Alše 264, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 14800225, ve výši 13.218
Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 45.914 Kč (VPS č. 376/2016) je nově navýšena na celkovou
částku 59.132 Kč
13. pro Štítarský SK, z.s., Družstevní 758, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 14800551, ve výši 6.550 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 330.912 Kč (97/2016) je nově navýšena na celkovou částku 337.462
Kč
14. pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s., Háninská 458, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 48665436, ve výši
56.907 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 32.999 Kč (VPS č. 192/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 89.906 Kč
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15. pro Aeroklub Kolín, Pašinka 148, letiště, 280 02 Kolín, IČ 46391215, ve výši 5.000 Kč. Původní
poskytnutá dotace ve výši 73.101 Kč (VPS č. 406/2016) je nově navýšena na celkovou částku 78.101 Kč
16. pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, Kolín, Starokolínská 956, IČ 61884880, ve výši
14.672 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 74.713Kč (VPS č. 433/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 89.385 Kč
17. pro Dance Club Inferno z.s., Zámecká 109, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 22675051, ve výši 21.000 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 117.808 Kč (VPS č. 410/2016) je nově navýšena na celkovou částku
138.808 Kč
18. pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., Třídvorská 1055, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ
22692444 ve výši 51.000 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 102.087 Kč (VPS č. 431/2016) je nově
navýšena na celkovou částku 153.087 Kč
19. pro Tenisový klub PTA Kolín, Chelčického 708, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 22878751, ve výši 5.371 Kč.
Původní poskytnutá dotace ve výši 172.471 Kč (VPS č. 437/2016) je nově navýšena na celkovou částku
177.842 Kč
20. pro Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín, V Olšinkách 1078, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 1603353,ve výši
40.000 Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 59.859 Kč (VPS č. 407/2016) je nově navýšena na
celkovou částku 99.859 Kč
21. pro Z&S Apache Team, z.s., Třebízského 358, Kolín IV., 280 02 Kolín, IČ 26611848, ve výši 27.000
Kč. Původní poskytnutá dotace ve výši 426.512 Kč (VPS č. 54/2016) je nově navýšena na celkovou
částku 453.512 Kč

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatků k veřejnoprávním smlouvám
o poskytnutí dotace pro jmenované sportovní kluby dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města
dne 21.03.2016 usnesením č. 245/10/ZM/2016.
Termín: 24.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

368/13/ZM/2016 Návrh na prodej nemovitosti z majetku města včetně budoucí kupní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2, jehož součástí je budova
č. p. 17, Zahradní v Kolíně IV, a parc. č. 131/2, zahrada o výměře 970 m2 z majetku města Kolína
společnosti Prostor Plus o.p.s., IČ 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II, zastoupené Mgr. Petrem
Steklým za cenu 5.575.000 Kč.
Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

369/13/ZM/2016 Návrh na prodej nemovitosti z majetku města včetně budoucí kupní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 367 m2, jehož součástí je budova

č. p. 17, Zahradní v Kolíně IV, a parc. č. 131/2, zahrada o

2

výměře 970 m společnosti Prostor Plus o.p.s., IČ 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II,
zastoupené Mgr. Petrem Steklým za cenu 5.575.000 Kč.
Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle bodu II, která je nedílnou součástí návrhu
na usnesení.
Termín: 12.10.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO

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

370/13/ZM/2016 Návrh na prodej bytové jednotky č. 684/1 v domě č. p. 684, U Borků, Kolín ,
formou dražby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 684/1 vymezené v pozemku st. p. č. 1973, jehož součástí je budova č.
2

p. 684 v ul. U Borků v Kolíně V o velikosti 1+1, celkové ploše 39,60 m . Součástí bytové jednotky č.
684/1 je spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 396/2364, přičemž
součástí nemovité věci jsou i společné pozemky parc. č. st. 1973, jehož součástí je budova č. p. 684 a
parc. č. 336/11, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů za vyvolávací cenu 753.000 Kč.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17669 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. uskutečnit dražbu podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v plném znění
Termín: 20.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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Usnesení bylo: PŘIJATO

371/13/ZM/2016 Návrh na prodej bytové jednotky č. 1198/2 v domě č. p. 1198, 1199, Mlýnská,
Kolín V se spoluvlastnickým podílem 615/6807 na společných částech budovy a pozemku formou
dražby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1198/2 v domě č. p. 1198, 1199, Mlýnská, Kolín V, o velikosti 2+1 a celkové
ploše 61,50 m2, se spoluvlastnickým podílem 615/6807 na společných částech budovy č. p. 1198, 1199 a
spoluvlastnickým podílem 615/6807 k pozemku parc. č. st. 533/1, 533/2, nemovitost je zapsána na LV č.
16761 a 16760 v katastru nemovitostí pro obce a katastrální území Kolín u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, formou dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů za vyvolávací cenu 890.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. uskutečnit opakovanou dražbu podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném
znění
Termín: 31.08.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

372/13/ZM/2016 Návrh na prodej bytové jednotky č. 692/5 v domě č. p. 691, 692, 693, 694,
Bachmačská, Kolín II se spoluvlastnickým podílem 566/12976 na společných částech budovy a
pozemku formou dražby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 692/5 v budově č. p. 691, 692, 693, 694 v ul. Bachmačská v Kolíně II na
pozemku st. p. č. 4010, 4011, 4012, 4013 o velikosti 2+1 a celkové ploše 56,60 m2, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 566/12976 na společných částech domu č. p. 691, 692, 693, 694 v Kolíně II a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 566/12976 k pozemku st. p. č. 4010, 4011, 4012, 4013 v Kolíně II,
formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
za vyvolávací cenu 890.000 Kč.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 7460 a 10464 pro kat.
území a obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. uskutečnit opakovanou dražbu podle zákona č. 26/20000 Sb., o veřejných dražbách, v platném
znění
Termín: 28.07.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
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Usnesení bylo: PŘIJATO

373/13/ZM/2016 Návrh na schválení pořízení regulačního plánu městské památkové rezervace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení regulačního plánu městské památkové rezervace z vlastního podnětu
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

374/13/ZM/2016 Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 179/31, parc. č. 1121/2, stavby
komunikací, veřejných osvětlení a kanalizačních řadů vše v k. ú. Sendražice u Kolína z vlastnictví
STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatně převzít
2

• pozemek parc. č. 179/31, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 937 m v k. ú. Sendražice
u Kolína
2

• pozemek parc. č. 1121/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 363 m v k. ú. Sendražice u
Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 1121/2 v k. ú. Sendražice u Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad na pozemku parc. č. 179/31 v k. ú.
Sendražice u Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad na pozemku parc. č. 1221 v k. ú. Sendražice
u Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad na pozemku parc. č. 179/22 v k. ú.
Sendražice u Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad na pozemku parc. č.179/11 v k. ú.
Sendražice u Kolína
• stavbu komunikace, veřejné osvětlení, kanalizační řad na pozemku parc. č.1006/1 v k. ú.
Sendražice u Kolína
z vlastnictví společnosti STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., Poděbrady, Velké Zboží, Ve Dvoře 253,
IČ 61680346, do vlastnictví města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Tereze Stuchlové
1.1. vedoucí oddělení správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy dle bodu I tohoto
usnesení
Termín: 31.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

375/13/ZM/2016 Návrh na výkup pozemku parc. č. 3327/1 v k. ú. Kolín z vlastnictví ČR-ČPP
Transgas Praha do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemku parc. č. 3327/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 213 m2 v katastrálním
území a obci Kolín od České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu má ČPP Transgas, s. p.,
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2

IČ 00002674, Kodaňská 1441/46, Praha 10-Vršovice, za kupní cenu 250 Kč/m , tj. za celkovou kupní
cenu 303.250 Kč do vlastnictví města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření kupní smlouvy dle
bodu I tohoto usnesení
Termín: 15.11.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

376/13/ZM/2016 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej vyjmenovaných částí stavebních pozemků v katastrálním území a obci Kolín pod bytovými domy
vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových
jednotek na společných částech bytových domů za cenu 1.652 Kč/m2 podle usnesení Zastupitelstva
města Kolína č. 409/2014 ze dne 23.06.2014:

2

• parc. č. st. 4818/2, 4819, o celkové výměře 373 m , podíl o velikosti 2590/438021, v ulici Na
Magistrále čp. 796, 797, vlastníkovi bytové jednotky č. 796/5 V░░░░ H░░░░ , ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kolín ░ , za 3.644 Kč,

2

• parc. č. st. 5591 o výměře 357 m , podíl o velikosti 6390/313524, v ulici Bezručova čp. 395,
vlastníkovi bytové jednotky č. 395/14 A░░░ Š░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ bydlištěm░░░░ ░░░░
░░░░ ░ Kolín ░ , za 12.020 Kč,

• parc. č. st. 4749 o výměře 304 m2, podíl o velikosti 684/42656, v ulici Moravcova čp. 854, 855,
856, vlastníkovi bytové jednotky č. 855/99 M░░ U░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ bydlištěm ░░░░
░░░░ ░ ░░░░ Kolín░ , za 8.053 Kč

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Vladimíru Starému
1.1. zabezpečit zpracování příslušných kupních smluv, návrhů na vklad práva do katastru
nemovitostí, a jejich podepsání smluvními stranami
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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Usnesení bylo: PŘIJATO

377/13/ZM/2016 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2515/197 v katastrálním území a obci
Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2

prodej pozemku parc. č. 2515/197 v katastrálním území a obci Kolín o výměře 14 m z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví Společenství vlastníků Dělnická 804, 805, Kolín II, IČ 75130866, sídlem Dělnická
2

804, 280 02 Kolín II, za 1.652 Kč/m + 21 % DPH, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 27.985 Kč.
Uvedený pozemek nově vzniká geometrickým plánem č. 6242-79/2016 oddělením z pozemku parc. č.
2515/8 a není dosud zapsán v katastru nemovitostí
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Vladimíru Starému
1.1. zabezpečit zpracování příslušné kupní smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a
předložit je k podpisu oběma smluvním stranám
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

378/13/ZM/2016 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1067/65, 1201/17 a 1018/12 v kat. území
Ovčáry u Kolína v sektoru H průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Garage
Service Europa s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2

prodej pozemků parc. č. 1067/65, orná půda o výměře 10 576 m , parc. č. 1155/8, ostatní plocha, jiná
2

2

plocha o výměře 1 117 m , parc. č. 1049/16, orná půda o výměře 6 623 m , parc. č. 1201/17, vodní
plocha, tok přirozený o výměře 658 m2 a parc. č. 1018/24, orná půda o výměře 6 026 m2 v kat. území
Ovčáry u Kolína v sektoru H průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, které nově vznikly na základě dosud
nezapsaného GP č. 553-3532/2016, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Garage Europa
2

Service s.r.o., IČ 24807702, se sídlem Lžovice 102, 281 26 Týnec nad Labem, za kupní cenu 410 Kč/m
+ DPH, tj. za celkovou cenu 10.250.000 Kč + DPH

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření kupní smlouvy dle
bodu I tohoto usnesení
Termín: 30.11.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

379/13/ZM/2016 Návrh na rezervaci pozemků parc. č. 1067/66, 1155/9 a 1049/17 v sektoru H
Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Garage Europa Service s.r.o.
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
rezervaci pozemků parc. č. 1067/66, orná půda o výměře 9 385 m2, parc. č 1155/9, ostatní plocha jiná
2

2

plocha o výměře 322 m a parc. č. 1049/17, orná půda o výměře 293 m v kat. území Ovčáry u Kolína v
sektoru H průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který nově vznikl na základě dosud nezapsaného GP č. 5533532/2016, pro společnost Garage Europa Service s.r.o., IČ 24807702, se sídlem Lžovice 102, 281 26
Týnec nad Labem, po dobu 12 měsíců. Rezervační poplatek bude činit 410.000 Kč a bude sloužit jako
záloha kupní ceny v celkové výši 4.100.000 Kč + DPH
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru regionáního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření rezervační
smlouvy dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 26.09.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

380/13/ZM/2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 637/83 v kat. území
Ovčáry u Kolína v sektoru E Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry se společností Machinery Equipment
Technology Group a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 637/83, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 000
m2, odděleného dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 555-70/2016 z pozemku parc. č. 637/10
o výměře 210 743 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru E Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
mezi městem Kolínem a společností Machinery Equipment Technology Group a.s., IČ 27416178, se
sídlem U Jezera 2035/26, 155 00 Praha 13-Stodůlky, za kupní cenu 410 Kč/m2, tj. za celkovou kupní
cenu 8.200.000 Kč + DPH

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Martinu Tichému
1.1. vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření kupní smlouvy
dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

381/13/ZM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva přednostní nabídky na koupi části
pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru E Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva přednostní nabídky na koupi části pozemku parc. č. 637/10 o výměře
cca 20 000 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru E Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry mezi městem
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Kolínem a společností Machinery Equipment Technology Group a.s., IČ 27416178, se sídlem U Jezera
2035/26, 155 00 Praha 13-Stodůlky na dobu určitou do 31.12.2019
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Martinu Tichému
1.1. vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy dle bodu
I tohoto usnesení
Termín: 31.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

382/13/ZM/2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 637/43 v kat. území
Ovčáry u Kolína v sektoru C2 Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry se společností STROM PRAHA a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 637/43, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 127
2

m

v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru C2 Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, odděleného dosud
2

nezapsaným GP č. 549-41/2016 z pozemku parc. č. 637/43 o výměře 57 232 m v kat. území Ovčáry u
Kolína mezi městem Kolínem a společností STROM PRAHA a.s., IČ 25751069, se sídlem Lohenická 607,
2

190 17 Praha 9-Vinoř, za kupní cenu 410 Kč/m , tj. za celkovou kupní cenu 12.352.070 Kč + DPH

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Martinu Tichému
1.1. vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, uzavřít smlouvu a dle bodu I
tohoto usnesení
Termín: 29.09.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

383/13/ZM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku
parc. č. 3427 v katastrálním území a obci Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 3427 v katastrálním území a
2

obci Kolín o předpokládané výměře cca 1 270 m z vlastnictví města Kolína do vlastnictví VOLNO,
2

sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., za 1.000 Kč/m + 21 % DPH, tj. celkem za cca
1.536.700 Kč. Konečná výměra a kupní cena budou uvedeny v kupní smlouvě dle projektu a
zpracovaného geometrického plánu. Trvání platnosti této smlouvy je 1 rok od jejího uzavření, pokud
nebude prodloužena dodatkem. Dále doporučuje schválit zaplacení kupní ceny formou 8 čtvrtletních
splátek ve výši cca 192.087,50 Kč. První splátka bude uhrazena při uzavření kupní smlouvy. Zároveň s
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návrhem na vklad práva do katastru nemovitostí předmětu prodeje bude proveden i vklad zástavního
práva pro město Kolín na částku cca 1.344.612,50 Kč, kterým bude uvedený předmět prodeje zatížen

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Vladimíru Starému
1.1. zabezpečit zpracování uvedené smlouvy a podpis obou smluvních stran
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

384/13/ZM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o právu stavby na pozemcích parc. č. 4043 a 4044 v
katastrálním území a obci Kolín, který je vlastnictvím města Kolína, mezi městem Kolínem a
Prostorem plus o. p. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřízení práva stavby na pozemcích parc. č. 4043 a 4044 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína, kdy povinným bude město Kolín a oprávněným společnost Prostor plus o. p. s., sídlem Na
Pustině 1068, 280 02 Kolín II, IČ 26594633.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Vladimíru Starému
1.1. zajistit zpracování smlouvy o právu stavby a příslušného vkladu práva do katastru nemovitostí
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

385/13/ZM/2016 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické
farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na obnovu kostele sv. Bartoloměje ve výši 410.000 Kč Římskokatolické farnosti Kolín,
IČ 46390839, sídlo Brandlova 25, 280 02 Kolín 2, OŘR 4673
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

386/13/ZM/2016 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické
farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, IČ 46390839, sídlo
Brandlova 25, 280 02 Kolín 2, ve výši 410.000 Kč, která je nedílnou součástí usnesení
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II. Zastupitelstvo města ukládá
Ing. Martinu Tichému, vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit podpis
smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

387/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 100 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - rekonstrukce audiosystému na Zimním stadionu
Kolín - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín
II, IČ 279 46 576 ve výši 100 000,- Kč, OŘR 8321

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

388/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 100 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1021/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

389/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 150 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - pořízení tepelného čerpadla do Vodního světa Kolín pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ
279 46 576 ve výši 150 000,- Kč, OŘR 8319

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

390/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 150 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1020/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

391/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 361 500 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - výsledková tabule s LED obrazovkou na Zimním
stadionu Kolín - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041,
280 02 Kolín II, IČ 279 46 576 ve výši 361 500,- Kč, OŘR 8317

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

392/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 361 500 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1018/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

393/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 500 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - revitalizace dvora Zimního stadionu Kolín - pro
společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 279
46 576 ve výši 500 000,- Kč, OŘR 8318

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]
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Usnesení bylo: PŘIJATO

394/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 500 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1019/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

395/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 650 tis. Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - minigolf v prostorách Vodního světa - pro společnost
Správa městských sportovišť Kolín a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve
výši 650 000 Kč; OŘR 8316

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

396/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 650 tis. Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1017/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín a.s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

397/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 750 tis. Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace na pořízení investičního majetku - Dětský koutek v prostorách areálu Vodního světa pro společnost Správa městských sportovišť Kolín a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ
27946576, ve výši 750 000 Kč; OŘR 8315
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

398/13/ZM/2016 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 750 tis. Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1016/2016) se společností Správa městských sportovišť Kolín a. s.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

399/13/ZM/2016 Návrh na schválení dodatku č.1A ke smlouvě o zastavení pohledávek uzavřené s
Českou spořitelnou, a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 1A ev. č. 962/2016 ke smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/60/09LCD ze dne 22. 4. 2009
uzavřené mezi městem Kolín a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podpis dodatku dle čl. I tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

400/13/ZM/2016 Návrh na schválení dodatku č.2 ke smlouvě o zastavení nemovitosti uzavřené s
Českou spořitelnou, a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 2 (ev.č. 963/2016) ke smlouvě o zastavení nemovitosti č. ZP/60/09LCD ze dne 22. 4. 2009
uzavřené mezi městem Kolín a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podpis dodatku č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 10.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

401/13/ZM/2016 Návrh na schválení IV. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2016

I. Zastupitelstvo města schvaluje
IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2016 včetně dodatku č. 1 a č. 2
IV. RO na rok 2016 včetně dodatku č.1 a č. 2 je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení IV. rozpočtového opatření včetně dodatku č. 1 a č. 2 do rozpočtu města Kolína
na rok 2016
Termín: 28.09.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

402/13/ZM/2016 Návrh na zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města schvaluje
do funkce přísedící pro Okresní soud v Kolíně na návrh starosty města Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana níže
uvedenou kandidátku na dobu 4letého funkčního období
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
nar. ░░░░ ░░
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

403/13/ZM/2016 Návrh na zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města volí
do funkce přísedící pro Okresní soud v Kolíně níže uvedenou kandidátku na dobu 4letého funkčního
období
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
nar. ░░░░ ░░
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. Zastupitelstvo města ukládá

Stránka 24 z 25

1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. informovat o volbě přísedící předsedu Okresního soudu v Kolíně
Termín: 07.10.2016
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta
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