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PŘEHLED USNESENÍ
z 2 3 . za se d á ní Z a st up it e lst va mě s ta Ko lí n a
ko na n é d n e 1 1 . 12 . 20 1 7

779/23/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 23. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. JUDr. Karel Molnár, zastupitel
2. Ing. Martin Škorpík, zastupitel
3. MUDr. Jan Rakušan, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
780/23/ZM/2017 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Jiřího Trusku, zastupitele
2. Václava Čtvrtečku, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
781/23/ZM/2017 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění:

č.

B od jedn á n í / Pře dkl a dat el , Při z v án i

1.

Za há j en í zas ed á ní

2.

Ná vrh na s chv ál e ní ná vrh ové k omi se
P ře d kl ád á : Mg r. B c . Ví t R ak uša n
Ná vrh na s chv ál e ní ově řov a tel ů záp i su
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3.
4.

P ře d kl ád á : Mg r. B c . Ví t R ak uša n
Ná vrh na s chv ál e ní p rog ra mu zas ed á ní Za stu pi te l stva m ěs ta
P ře d kl ád á : Mg r. B c . Ví t R ak uša n

5.

Di sku se - d otaz y a p ř ip omí nk y ob č an ů mě sta

6.

Ná vrh na v ýk up i d . 1/2 p odí l u p oze mk u p a rc. č . 16 3/ 13 v ka t. úze mí Zi b ohl av y z
vl a stni ct ví f yzi ck é osob y d o v la stn ic tví m ěst a Kol í na
P ře d kl ád á : Mg r. B c . Ví t R ak uša n
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro Ae rok l ub K olí n, z. s. d l e

7.

vy hod noc e nýc h d ota zní ků za 1. p ol ole tí 20 17
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro Stá j Vá c la v Kol í n, z. s.

8.

d le vyh od noce ný ch d ota zní ků za 1. po lol e tí 201 7
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro TJ A GRO K OL ÍN z.s . dl e

9.

vy hod noc e nýc h d ota zní ků za 1. p ol ole tí 20 17
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro TJ S okol Se nd ra ži ce ,
1 0. z. s. d le v yh od noce ný ch d ota zník ů za 1. pol ol et í 201 7
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro TJ S okol K ol ín p .s. d l e
1 1. vy hod noc e nýc h d ota zní ků za 1. p ol ole tí 20 17
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na p ro Kl ub kol ín ský ch turi stů ,
1 2. z. s. d le v yh od noce ný ch d ota zník ů za 1. pol ol et í 201 7
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

1 3.

1 4.

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018 p ro Dě tský
d omov se šk ol ou, stř ed i sko vý cho vné p é če a zák la d ní šk ola , B ýc hory , na " Pr ovoz
p ra cov iš tě am bu la ntn ího od d ěl e ní Stř ed i ska v ýc hov né p é če K ol ín"
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018 p ro Ev rop sk é
ce nt rum pa nt omimy n esl y šíc íc h, z. s. , na f e sti va l "XXI II. O TE VŘE NO - ce l ostá tní
p ře hl íd k a pa nto mimy a p ohy b ové ho di v ad l a"
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o O tev ře ná ul i ce , z.s ., n a ak ce " Ote v ře ná ul ic e" z

1 5. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o M il it ar is o.s . na ak ci " Vá l ka v kr aj k ác h - b i tva u
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1 6.

K olí na 17 57" z rozp oč tu měs ta Ko lí na na r ok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Č e ská tá b orn ic ká un ie - T .K . Or eg on K olí n, p . s.,
1 7. na a kc i "O re g on d ě te m" z r ozp očtu mě sta K ol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o J uná k - če sk ý ska ut, 1 . stře d is ko Kol í n, z. s. , na
1 8. kl ub ov ou č in nost mlá d e že z r ozp očtu mě sta K ol ína n a rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o M gr . Dal i bo r M ie rv a na f e sti va l "S outhe rn Roc k
1 9. & B lu es K olí n 201 8" z r ozp očtu mě sta K ol ína na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o FL A SH p romoti on s. r. o. na ak ci " Č es ká b a šta
2 0. 20 18" z rozp očt u mě st a Kol í na na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o B a rry & sp ol ., z. s. , na " Na truc - XX. r oční k op en
2 1. a ir f es tiv a lu" z rozp oč tu měs ta Ko lí na na r ok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce z rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018 p ro P OST
2 2. B EL LUM , o.p . s. , na " Př íb ě hy na ši ch souse d ů - výs tav a a sb orn ík "
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

2 3.

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o SK UP INA H I STO RIC K ÉH O ŠE RMU P ÁN I Z K OLÍ NA
na a kc i "6 . hi stori ck ý de n na K moch ově os trov ě - Kol í n za v ál ky tř ic e til e té " z
rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o O kre sní r ad u A soci ac e šk oln íc h s po rtov níc h

2 4.

kl ub ů Č esk é re p ub l ik y K ol ín , p obo čný sp ol e k n a org an iza c i škol ní ch sout ěží a
tur na jů z rozp očt u mě sta K ol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T J STA RT K OL ÍN, z. s. na p ron áj e m t ěl ocv i če n z
2 5. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T ěl ocv ič nou j ed n otu S okol K ol ín na č inn ost
2 6. od d íl u sp ortov ní g ymn ast ik y z rozp oč tu měs ta K olí na rok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T ěl ocv ič nou j ed n otu S okol K ol ín p .s . na úd ržb u
2 7. sok olov ny a p rov ozní ná kl ad y z rozp očt u mě st a Kol í na na rok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
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Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T ěl ocv ič nou j ed n otu S okol K ol ín - at le ti ka z
2 8. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T J Soko l Kol ín - a tle ti ka n a Mi stro vstv í Č R v
2 9. a tle ti ck ýc h v íc e bo jí ch z rozp očt u mě st a Kol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr oTJ S okol Se nd ra ži ce , z. s. na re k onstr ukc i
3 0. op lo ce ní a ntuk ový ch kur tů z rozp oč tu mě sta K olí na na r ok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o SC K ol ín , z.s ., na č i nnost kl ub u - muži A , muži B
3 1. z r ozp očtu mě sta K ol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o SC K ol ín , z.s ., na č i nnost kl ub u - mlá d e ž z
3 2. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o SC K ol ín , z.s ., na p r oná je m le d ové p l och y 3 3. ml ád e ž z rozp oč tu m ěs ta Kol í na na r ok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o H C K olí nš tí Koz lov é, s .r .o. , na úh rad u l ed ov é
3 4. p loc hy - muži A , muž i B z r ozp očtu mě sta K ol ína n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o H C K olí nš tí Koz lov é, s .r .o. , na či nn ost k l ub u 3 5. muži A , muž i B z r ozp očtu mě sta K olí na n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o FK Kol í n, a. s. na č i nnost kl ub u - mlá d e ž z
3 6. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o FK Kol í n, a. s. na č i nnost kl ub u - muži A z
3 7. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o FK Kol í n, a. s. na p r ovoz a úd ržb u ar eá lu z
3 8. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o B C K olí n s. r.o . na či nnos t - muž i A z roz poč tu
3 9. mě sta K ol ína n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o B a ske tb a ll c lu b K olí n z .s. n a či nnost ml ád e že z
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4 0.

rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o FB C P i tb ul ls K olí n z.s. n a sp ortov ní č inn ost
4 1. kl ub u z r ozp očtu mě sta K ol ína n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Sp or t K ol ín, z. s. n a JU DO - d ok oup e ní čá sti
4 2. zá p asov é p loc hy z rozp očt u mě sta K ol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Z & S Ap a che Te am, z. s. n a či nnost od d íl u z
4 3. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Z & S Ap a che Te am, z. s. n a Ve lk ou c e nu Kol í na
4 4. v cy kl okr osu z rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o H a nd ba l l cl ub K ol ín z. s. na č inn ost kl ub u z
4 5. rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o SK V ol ej b a l Kol í n, z. s. na sp ort ovní č in nost
4 6. kl ub u z r ozp očtu mě sta K ol ína n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o T eni sov ý kl ub P TA K ol ín z. s. na sp or tovn í
4 7. či nn ost k lu b u z rozp očt u mě st a Kol í na na rok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o L TC K olí n - ten is cl ub na zaj i ště ní p r ovozu
4 8. a re ál u z rozp oč tu měs ta K olí na na r ok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Št íta rsk ý SK , z.s . na úd ržb u ar eá l u z rozp oč tu
4 9. mě sta K ol ína n a rok 201 8
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o O re l je d not u K ol ín p .s. na d ok onče ní r ek onst ruk ci
5 0. b ud ovy č .p . 104 0 a č .p . 1 578 z r ozp očtu mě sta K ol ín a na rok 20 18
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o L TC K olí n - ten is cl ub na op ra vu a re kons truk ci
5 1. stř ec hy na l e tní b ud ově z rozp oč tu mě sta K olí na na r ok 2018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

5 2. Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o L TC K olí n - ten is cl ub na ná kup ob ytný ch ch ate k
z r ozp očtu mě sta K ol ín a na rok 20 18
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P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na p osk yt nutí d ota ce pr o Sp or t K ol ín, z. s. - f l orb al - n a ob novu
5 3. sp ort ovní h zař íze ní z rozp oč tu mě st a Kol í na na rok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
5 4.

Zá p is z je d ná ní f i nan ční ho vý bo ru z e d ne 06. 12 .2 017
P ře d kl ád á : Ing . V ác la v Km och

Ná vrh na s chv ál e ní d ar u v e vý ši 36 64 1 K č p ro z áj mov ý sp ole k J eze v čí ci v nou zi
5 5. z. s.
P ře d kl ád á : Mg r. B c . Ví t R ak uša n
Ná vrh na s chv ál e ní d ar u v e vý ši 10 0 0 00 Kč p ro B ezp e čn ou s po le čn ost z .s. a n a
5 6. sc hvá l en í uzav ře ní v eř ej n opr áv ní sml ouv y
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na s chv ál e ní p rod l ouže ní sp l atn osti ná vr at né f in anč ní v ýp omoc i
5 7.

p osk ytnu té B e zpe č né sp ol eč nos ti z.s . a na sc hvá le ní u zav ře ní Dod a tku č. 1 k
ve ře j nop rá v ní sml ouvě
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r

Ná vrh na s chv ál e ní ne in ve sti čn í d otac e ve výš i 5 0 67 000 K č p r o Sp rá vu
5 8. mě stsk ýc h s p ortov išť K olí n, a .s. a n a sch vá le ní u zav ře ní ve ře j nop rá vn í sml ouvy
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na s chv ál e ní sní že ní ne i nve sti č ní d otac e p ro Sp rá vu mě stsk ýc h sp or tovi šť
5 9. K olí n, a .s . a na sc hvá le ní u zav ře ní d od at ku č. 1 k ve ře j nop rá vn í sml ouvě
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
6 0.

6 1.

6 2.

Ná vrh na d op l ně ní usn es en í č. 67 8/19 /ZM /2017
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na s chv ál e ní rozp oč tu měs ta na rok 2 018
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na s chv ál e ní VI . rozp očt ové ho opa tř en í rozp očt u mě sta n a rok 201 7
P ře d kl ád á : Mg r. M i cha e l Ka šp a r
Ná vrh na s chv ál e ní od mě n n eu vol ně ným čl e nům ZM za vý kon f unk ce s úč in ností

6 3. od 0 1.0 1. 201 8
P ře d kl ád á : P hDr. Da g mar Sou kup ov á
6 4. Di sku se - d otaz y a p ř ip omí nk y č le nů Za stu p ite l stva m ěs ta
6 5. Zp rá v a náv rhov é kom ise
6 6. Zá vě r
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup id. 1/2 podílu pozemku parc. č. 163/13 orná půda o výměře 37 m2 v kat. území Zibohlavy od pana
J░░░░ J░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Radovesnice I, za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou kupní
cenu 4.625 Kč, do vlastnictví města Kolína

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Martinu Tichému
1.1. vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné
kupní smlouvy
Termín: 31.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
783/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Aeroklub Kolín, z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
Aeroklub Kolín, z.s. (IČ: 46391215, Kolín IV., Pašinka 148) ve výši 3.000 Kč, celková částka dotace se
navyšuje na 86.433 Kč, OŘR 480005.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
784/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Aeroklub Kolín, z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
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1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace ev.č. 467/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
785/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Stáj Václav Kolín, z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471, Kolín IV., Královská cesta 340) ve výši 3.000 Kč, celková částka
dotace se navyšuje na 77.756 Kč, OŘR 480180.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
786/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Stáj Václav Kolín, z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
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. 467/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
787/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ AGRO KOLÍN z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
TJ AGRO KOLÍN z.s. odbor sportu pro všechny, cyklistika, TO Poutníci, volejbal (IČ: 18620183, Kolín II,
Na Magistrále 728) ve výši 12.000 Kč, celková částka dotace se navyšuje na 135.814 Kč, OŘR 480225.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
788/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ AGRO KOLÍN z.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace ev.č. 458/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
789/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ Sokol Sendražice, z.s.
dle vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, Kolín, Sendražice, Ke Sportovištím 391) ve výši 3.000 Kč,
celková částka dotace se navyšuje na 97.060 Kč, OŘR 480230.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
790/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ Sokol Sendražice, z.s.
dle vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017
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podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace ev.č. 478/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
791/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ Sokol Kolín p.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
TJ Sokol Kolín p.s. (IČ: 00472271, Kolín II, Kmochova 14) ve výši 3.000 Kč, celková částka dotace se
navyšuje na 534.491 Kč, OŘR 480220.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
792/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro TJ Sokol Kolín p.s. dle
vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace ev.č. 467/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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z.s. dle vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na sportovní činnost na základě vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017 komisí
tělovýchovy a sportu pro:
Klub kolínských turistů, z.s. (IČ: 67676201, Kolín III, Politických vězňů 94) ve výši 3.000 Kč, celková
částka dotace se navyšuje na 61.794 Kč, OŘR 480110.

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
794/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Klub kolínských turistů,
z.s. dle vyhodnocených dotazníků za 1.pololetí 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí výše jmenované dotace
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. 467/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne
30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
795/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro Dětský
domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory, na "Provoz pracoviště
ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Kolín"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,
Býchory, Býchory 152, 280 02 Kolín, IČ 48665771, na "Provoz pracoviště ambulantního oddělení
Střediska výchovné péče Kolín" ve výši 170.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
796/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro Dětský
domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory, na "Provoz pracoviště
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ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Kolín"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Dětským domovem se školou, střediskem výchovné péče a
základní školou, Býchory, Býchory 152, 280 02 Kolín, IČ 48665771, na "Provoz pracoviště
ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Kolín".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
797/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro Evropské
centrum pantomimy neslyšících, z.s., na festival "XXIII. OTEVŘENO - celostátní přehlídka
pantomimy a pohybového divadla"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., Vodova 1391/35, 612 00
Brno-Královo Pole, IČ 65767659, na festival "XXIII. OTEVŘENO - celostátní přehlídka pantomimy
a pohybového divadla" ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
798/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro Evropské
centrum pantomimy neslyšících, z.s., na festival "XXIII. OTEVŘENO - celostátní přehlídka
pantomimy a pohybového divadla"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., Vodova 1391/35,
612 00 Brno-Královo Pole, IČ 65767659, na festival "XXIII. OTEVŘENO - celostátní přehlídka pantomimy
a pohybového divadla".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1.

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
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podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
799/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Otevřená ulice, z.s., na akce "Otevřená ulice" z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Otevřená ulice, z.s., Příčná 250, 280 02 Kolín V, IČ 4788222, na akce "Otevřená
ulice" ve výši 90.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
800/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Otevřená ulice, z.s., na akce "Otevřená ulice" z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Otevřená ulice, z.s., Příčná 250, 280 02 Kolín V, IČ 4788222, na
akce "Otevřená ulice".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
801/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Militaris o.s. na akci "Válka v krajkách - bitva u
Kolína 1757" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Militaris o.s., Čsl. legií 367, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 02091402,
na akci "Válka v krajkách - bitva u Kolína 1757" ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok
2018.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
802/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Militaris o.s. na akci "Válka v krajkách - bitva u
Kolína 1757" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Militaris o.s., Čsl. legií 367, 503 46 Třebechovice pod Orebem,
IČ 02091402, na akci "Válka v krajkách - bitva u Kolína 1757".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
803/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., na
akci "Oregon dětem" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., Obecní 10, 280 02 Ovčáry,
IČ 66492556, na akci "Oregon dětem" ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
804/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., na
akci "Oregon dětem" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., Obecní 10,
280 02 Ovčáry, IČ 66492556, na akci "Oregon dětem".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.
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Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
805/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., na
klubovou činnost mládeže z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., Václavská 4, 280 02 Kolín III,
IČ 61882194, na klubovou činnost mládeže ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
806/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., na
klubovou činnost mládeže z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., Václavská 4, 280 02
Kolín III, IČ 61882194, na klubovou činnost mládeže.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
807/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva na festival "Southern Rock &
Blues Kolín 2018" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva, Na výsluní 233, 285 31 Nové Dvory, IČ 74923692,
na festival "Southern Rock & Blues Kolín 2018" ve výši 90.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
808/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva na festival "Southern Rock &
Blues Kolín 2018" z rozpočtu města Kolína na rok 2018
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uzavření veřejnoprávní smlouvy s Mgr. Dalibor Mierva, Na výsluní 233, 285 31 Nové Dvory,
IČ 74923692, na festival "Southern Rock & Blues Kolín 2018".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.
Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO

809/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FLASH promotion s.r.o. na akci "Česká bašta
2018" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FLASH promotion s.r.o., Nová 275, 285 74 Záboří nad Labem, IČ 24150401,
na akci "Česká bašta 2018" ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
810/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FLASH promotion s.r.o. na akci "Česká bašta
2018" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FLASH promotion s.r.o., Nová 275, 285 74 Záboří nad Labem,
IČ 24150401, na akci "Česká bašta 2018".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.
Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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811/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Barry & spol., z.s., na "Natruc - XX. ročník open
air festivalu" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Barry & spol., z.s., Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, IČ 26583356, na
"Natruc - XX. ročník open air festivalu" ve výši 120.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
812/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Barry & spol., z.s., na "Natruc - XX. ročník open
air festivalu" z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Barry & spol., z.s., Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V,
IČ 26583356, na "Natruc - XX. ročník open air festivalu".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
813/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro POST
BELLUM, o.p.s., na "Příběhy našich sousedů - výstava a sborník"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ 26548526, na "Příběhy našich sousedů - výstava a sborník" ve výši 126.680 Kč z rozpočtu města
Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
814/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2018 pro POST
BELLUM, o.p.s., na "Příběhy našich sousedů - výstava a sborník"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00
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Praha 1, IČ 26548526, na "Příběhy našich sousedů - výstava a sborník".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové
Zastupitelstvem města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.

smlouvy

schválené

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
815/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA
na akci "6. historický den na Kmochově ostrově - Kolín za války třicetileté" z rozpočtu města
Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SKUPINU HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA, Míru 636, 280 02 Kolín
II, IČ 70539685, na akci "6. historický den na Kmochově ostrově - Kolín za války třicetileté" ve výši
120.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
816/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA
na akci "6. historický den na Kmochově ostrově - Kolín za války třicetileté" z rozpočtu města
Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se SKUPINOU HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA, Míru 636,
280 02 Kolín II, IČ 70539685, na akci "6. historický den na Kmochově ostrově - Kolín za války třicetileté".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM/2017.
Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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České republiky Kolín, pobočný spolek na organizaci školních soutěží a turnajů z rozpočtu města
Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Kolín,
p.s. (IČ: 72091126, Kojice 21) na organizaci školních soutěží a turnajů ve výši 85.000 Kč z
rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
818/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů
České republiky Kolín, pobočný spolek na organizaci školních soutěží a turnajů z rozpočtu města
Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky
Kolín, p.s. (IČ: 72091126, Kojice 21) na organizaci školních soutěží a turnajů
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
819/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. na pronájem tělocvičen z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, Mikoláše Alše 264, 280 02 Kolín)
na pronájem tělocvičen ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
820/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. na pronájem tělocvičen z
rozpočtu města Kolína na rok 2018
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, Mikoláše Alše 264, 280 02 Kolín)
na pronájem tělocvičen
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
821/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na činnost oddílu
sportovní gymnastiky z rozpočtu města Kolína rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271, Kmochova 14, 280 00 Kolín II.) na činnost
oddílu sportovní gymnastiky ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
822/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na činnost oddílu
sportovní gymnastiky z rozpočtu města Kolína rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271, Kmochova 14, 280 00 Kolín II.)
na činnost oddílu sportovní gymnastiky
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
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[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
823/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín p.s. na údržbu
sokolovny a provozní náklady z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín p.s. (IČ: 00472271, Kmochova 14, 280 00 Kolín II.) na údržbu
sokolovny a provozní náklady ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
824/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín p.s. na údržbu
sokolovny a provozní náklady z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kolín p.s. (IČ: 00472271, Kmochova 14, 280 00 Kolín II.)
na údržbu sokolovny a provozní náklady
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
825/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Brankovická 979, 280 00 Kolín V.)
na sportovní činnost ve výši 1.400.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
826/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika z
rozpočtu města Kolína na rok 2018
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uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Brankovická 979, 280 00 Kolín
V.) na sportovní činnost
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
827/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika na Mistrovství ČR v
atletických vícebojích z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Brankovická 979, 280 00 Kolín V.)
na Mistrovství ČR v atletických vícebojích ve výši 115.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok
2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
828/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika na Mistrovství ČR v
atletických vícebojích z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Brankovická 979, 280 00 Kolín
V.) na Miistrovství ČR v atletických vícebojích
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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Usnesení bylo: PŘIJATO
829/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace proTJ Sokol Sendražice, z.s. na rekonstrukci oplocení
antukových kurtů z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s.( IČ: 1862810, Ke sportovištím 391, Kolín Sendražice) na rekonstrukci oplocení antukových kurtů II. etapa ve výši 90.000 Kč z rozpočtu
města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
830/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace proTJ Sokol Sendražice, z.s. na rekonstrukci oplocení
antukových kurtů z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Sendražice, z.s.( IČ: 1862810, Ke sportovištím 391, Kolín Sendražice) na rekonstrukci oplocení antukových kurtů II. etapa
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
831/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na činnost klubu - muži A, muži B z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na činnost klubu
- muži A, muži B ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
832/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na činnost klubu - muži A, muži B z
rozpočtu města Kolína na rok 2018
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uzavření veřejnoprávní smlouvy s SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na
činnost klubu - muži A, muži B
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
833/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na činnost klubu - mládež z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na činnost klubu
- mládež ve výši 3.080.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
834/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na činnost klubu - mládež z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na
činnost klubu - mládež
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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835/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na pronájem ledové plochy mládež z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na pronájem
ledové plochy - mládež ve výši 3.780.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
836/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., na pronájem ledové plochy mládež z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, 280 02 Kolín) na
pronájem ledové plochy - mládež
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
837/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., na úhradu ledové
plochy - muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387, Brankovická 1289, 280 02 Kolín)
na úhradu ledové plochy - muži A, muži B ve výši 330.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok
2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
838/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., na úhradu ledové
plochy - muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy s HC Kolínští Kozlové s.r.o. (IČ: 27087387, Brankovická 1289, 280 02
Kolín) na úhradu ledové plochy - muži A, muži B
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
839/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., na činnost klubu muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387, Brankovická 1289, 280 02 Kolín)
na činnost klubu - muži A, muži B ve výši 800.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
840/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., na činnost klubu muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s HC Kolínští Kozlové s.r.o. (IČ: 27087387, Brankovická 1289, 280 02
Kolín) na činnost klubu - muži A, muži B
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, Brankovická 1216, 280 00
na činnost klubu - mládež ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018

Kolín

V.)

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
842/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. na činnost klubu - mládež z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, Brankovická 1216, 280 00 Kolín V.)
na činnost klubu - mládež
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
843/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. na činnost klubu - muži A z rozpočtu
města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín,

a.s. (IČ: 48950467,

Brankovická

1216, 280

00

Kolín

V.)

na činnost klubu - muži A ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
844/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. na činnost klubu - muži A z rozpočtu
města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, Brankovická 1216, 280 00 Kolín V.)
na činnost klubu - muži
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
845/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. na provoz a údržbu areálu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, Brankovická 1216, 280 00 Kolín V.) na provoz a
údržbu areálu ve výši 500.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
846/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. na provoz a údržbu areálu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, Brankovická 1216, 280 00 Kolín V.)
na provoz a údržbu areálu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
847/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. na činnost - muži A z rozpočtu
města Kolína na rok 2018
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poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175, Grégrova 402, 280 00 Kolín III.) na činnost muži A ve výši 3.500.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO

848/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. na činnost - muži A z rozpočtu
města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175, Grégrova 402, 280 00 Kolín III.)
na činnost - muži A
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
849/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Basketball club Kolín z.s. na činnost mládeže z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Basketball club Kolín z.s. (IČ: 42756201, Želivského 805, 280 00 Kolín IV.)
na činnost mládeže ve výši 800.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
850/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Basketball club Kolín z.s. na činnost mládeže z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Basketball club Kolín z.s. (IČ: 42756201, Želivského 805, 280 00 Kolín
IV.) na činnost mládeže
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
851/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín z.s. na sportovní činnost klubu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín z.s. (IČ: 26536447, Dělnická 805, Kolín II.) na sportovní
činnost klubu ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
852/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín z.s. na sportovní činnost klubu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FBC Pitbulls Kolín z.s.(IČ: 26536447, Dělnická 805, Kolín II.)
na sportovní činnost klubu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
853/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s. na JUDO - dokoupení části
zápasové plochy z rozpočtu města Kolína na rok 2018
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poskytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s. ( IČ: 26540037, Vávrova 814, Kolín IV.) JUDO - na
dokoupení části zápasové plochy ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
854/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s. na JUDO - dokoupení části
zápasové plochy z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sport Kolín, z.s. ( IČ: 26540037, Vávrova 814, Kolín IV.) JUDO - na
dokoupení části zápasové plochy
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
855/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. na činnost oddílu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Třebízského 358, 280 00 Kolín IV.)
na činnost oddílu ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
856/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. na činnost oddílu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Z & S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Třebízského 358, 280 00
Kolín IV.) na činnost oddílu
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
857/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. na Velkou cenu Kolína v
cyklokrosu z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Třebízského 358, 280 00 Kolín IV.)
na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
858/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Z & S Apache Team, z.s. na Velkou cenu Kolína v
cyklokrosu z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Z & S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Třebízského 358, 280 00
Kolín IV.) na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
859/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Handball club Kolín z.s. na činnost klubu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace pro Handball club Kolín z.s. (IČ: 14800489, Karlovo náměstí 74, Kolín) na činnost
klubu ve výši 250.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
860/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Handball club Kolín z.s. na činnost klubu z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se Handball club Kolín z.s.(IČ: 14800489, Karlovo náměstí 74, Kolín) na
činnost klubu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
861/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, Šotnovská 148, Kolín II.) na sportovní
činnost klubu ve výši 600.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
862/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, Šotnovská 148, Kolín II.)
na sportovní činnost klubu
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
863/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín z.s. na sportovní činnost
klubu z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751, V Jezírkách 1530, 280 00 Kolín V.)
na sportovní činnost klubu ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
864/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín z.s. na sportovní činnost
klubu z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tenisovým klubem PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751, V Jezírkách
1530, 280 00 Kolín V.) na sportovní činnost klubu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
865/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club na zajištění provozu areálu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594, Brankovická 1007, 280 00 Kolín V.)
na zajištění provozu areálu ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
866/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club na zajištění provozu areálu
z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594, Brankovická 1007, 280 00 Kolín
V.) na zajištění provozu areálu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
867/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. na údržbu areálu z rozpočtu
města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s.( IČ: 14800551, Družstevní 758, Kolín II.) na údržbu areálu
ve výši 310.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
868/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. na údržbu areálu z rozpočtu
města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se Štítarský SK, z.s.( IČ: 14800551, Družstevní 758, Kolín II.) na
údržbu areálu
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
869/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Orel jednotu Kolín p.s.na dokončení rekonstrukci
budovy č.p.1040 a č.p. 1578 z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Orel jednotu Kolín p.s. (IČ: 61883778, Brankovická 1040,

Kolín V.)

na dokončení rekonstrukce budovy č.p. 1040 a č.p. 1578 ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města
Kolína pro rok 2018.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
870/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Orel jednotu Kolín p.s.na dokončení rekonstrukci
budovy č.p.1040 a č.p. 1578 z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s p.s. Orel jednota Kolín (IČ: 61883778, Brankovická 1040, Kolín V.)
na dokončení rekonstrukce budovy č.p. 1040 a č.p. 1578
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2018, zajistit podepsání
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Kolína dne 30.01.2017 usnesením č. 481/16/ZM2017

Termín: 31.01.2018
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
871/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club na opravu a rekonstrukci
střechy na letní budově z rozpočtu města Kolína na rok 2018
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poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594, Brankovická 1007, 280 00 Kolín V.)
na opravu a rekonstukci střechy na letní budově ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro
rok 2018.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
872/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club na nákup obytných chatek z
rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594, Brankovická 1007, 280 00 Kolín V.)
na nákup obytných chatek ve výši 300.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína
Termín: 29.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
873/23/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s. - florbal - na obnovu sportovníh
zařízení z rozpočtu města Kolína na rok 2018

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s. (IČ: 26540037, Vávrova 814, Kolín IV) florbal na obnovu
sportovního zařízení ve výši 65.000 Kč z rozpočtu města Kolína pro rok 2018.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. Odboru školství, kultury a sportu informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína
Termín: 29.12.2017
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[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
874/23/ZM/2017 Návrh na schválení daru ve výši 36 641 Kč pro zájmový spolek Jezevčíci v nouzi
z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí daru pro spolek Jezevčíci v nouzi z.s., se sídlem Droždín 70, 779 00 Olomouc, IČ 03752089,
ve výši 36 641 Kč, OŘR 4060

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Viktoru Prokešovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy a předání daru
Termín: 20.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
875/23/ZM/2017 Návrh na schválení daru ve výši 100 000 Kč pro Bezpečnou společnost z.s. a na
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí daru - na realizaci projektu "Absolvent" - pro spolek Bezpečná společnost z.s., se sídlem
Nádražní 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky, IČ 05318459, ve výši 100.000 Kč, OŘR 6285

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
876/23/ZM/2017 Návrh na schválení daru ve výši 100 000 Kč pro Bezpečnou společnost z.s. a na
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1421/2017) se spolkem Bezpečná společnost z.s. Veřejnoprávní
smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.12.2017
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
877/23/ZM/2017 Návrh na schválení prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté
Bezpečné společnosti z.s. a na schválení uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

I. Zastupitelstvo města schvaluje
žádost Bezpečné společnosti z.s., se sídlem Nádražní 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky, IČ
05318459, o prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci o jeden rok, tedy z 31.01.2018 na
31.01.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
878/23/ZM/2017 Návrh na schválení prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté
Bezpečné společnosti z.s. a na schválení uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (ELS 1422/2017) se spolkem Bezpečná společnost z.s.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je uveden v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 20.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
879/23/ZM/2017 Návrh na schválení neinvestiční dotace ve výši 5 067 000 Kč pro Správu
městských sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se
sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 5 067 000,- Kč (OŘR 4741)
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
880/23/ZM/2017 Návrh na schválení neinvestiční dotace ve výši 5 067 000 Kč pro Správu
městských sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
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uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace. Veřejnoprávní smlouva je uvedena v
příloze č. 1.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
Termín: 20.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
881/23/ZM/2017 Návrh na schválení snížení neinvestiční dotace pro Správu městských sportovišť
Kolín, a.s. a na schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

I. Zastupitelstvo města schvaluje
snížení poskytnuté neinvestiční dotace na rok 2017 pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a.
s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, o částku 498 195,- Kč na výslednou
hodnotu dotace 5 464 805,- Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
882/23/ZM/2017 Návrh na schválení snížení neinvestiční dotace pro Správu městských sportovišť
Kolín, a.s. a na schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (ELS 309/2017) se společností Správa městských
sportovišť Kolín, a.s. Dodatek č. 1 je uveden v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 20.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
883/23/ZM/2017 Návrh na doplnění usnesení č. 678/19/ZM/2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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doplnění usnesení ZM č. 678/19/ZM/2017 ze dne 26. 6. 2017 o text: "bez výhrad". Celé usnesení pak
bude znít:
"Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města Kolína v roce 2016 a Závěrečný účet města
Kolína za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2016, vydané
auditorskou společností AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ 49285220, se sídlem Tolarova 317, Rosice, 533 51
Pardubice, dne 17.05.2017, bez výhrad"

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
884/23/ZM/2017 Návrh na schválení rozpočtu města na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Kolína na rok 2018 včetně Dodatku č. 1
Rozpočet města Kolína na rok 2018 včetně Dodatku č. 1 je nedílnou součástí zápisu z jednání
Zastupitelstva města.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení rozpočtu na rok 2018 včetně Dodatku č. 1 do účetnictví města
Termín: 15.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
885/23/ZM/2017 Návrh na schválení VI. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 včetně Dodatku č. 1
VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 včetně Dodatku č. 1 je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení VI. rozpočtového opatření včetně Dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na
rok 2017
Termín: 15.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
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od 01.01.2018

I. Zastupitelstvo města ruší
ke dni 31.12.2017 usnesení č. 200/2016 ze dne 25.01.2016, kterým se stanoví odměny a příplatky
neuvolněným členům Zastupitelstva města Kolína s účinností od 01.02.2016 za výkon:
- člena Zastupitelstva města
- člena Rady města
- předsedy výboru Zastupitelstva města
- člena výboru Zastupitelstva města
- příplatek podle počtu obyvatel
a poskytuje se peněžní plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon
funkce člena výboru, s účinností od 01.02.2016

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
887/23/ZM/2017 Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce s účinností
od 01.01.2018

I. Zastupitelstvo města ruší
ke dni 31.12.2017 usnesení č. 458/15/ZM/2016 ze dne 12.12.2016, kterým se s účinností od 13.12.2016
schvaluje měsíční odměna ve výši 0,6 násobku maximální výše odměny podle platné přílohy nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a to i v
případě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
888/23/ZM/2017 Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce s účinností
od 01.01.2018

I. Zastupitelstvo města stanovuje
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, a na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kolína s účinností od
01.01.2018 za výkon:
- člena Zastupitelstva města
- člena Rady města
- předsedy výboru Zastupitelstva města
- člena výboru Zastupitelstva města
v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to i v případě budoucí změny nařízení
vlády č. 318/2017 a pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává více funkcí, bude mu poskytována
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odměna za funkci, za níž je stanovena odměna nejvyšší
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
889/23/ZM/2017 Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce s účinností
od 01.01.2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, peněžní plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce člena
výboru, s účinností od 01.01.2018:
- za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města ve výši 2.000 Kč měsíčně
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO
890/23/ZM/2017 Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce s účinností
od 01.01.2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje
s účinností od 01.01.2018 měsíční odměnu ve výši 0,6 násobku maximální výše měsíční odměny podle
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
neuvolněnému starostovi města Kolína a to i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. předat podklady personálnímu a mzdovému oddělení
Termín: 21.12.2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Bc. Vít Rakušan

Mgr. Michael Kašpar

starosta města

I. místostarosta
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